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Abstract 
 
 SAAB Security and defense solutions in Järfälla have a system that is used by 
the military to monitor aircrafts. 
 The system displays a map of Europe on a computer screen, where aircrafts 
positions are shown as marks. These marks are collected data from radar stations and 
are updated at a relatively low frequency so an additional marker called tracks are 
displayed with higher frequency to give the user of the system a better view of where 
the aircrafts are in real time. 
 The tracks are calculated by the computers processor and using much 
resources. 
 There has been a desire to let the computers graphic card execute these 
calculations using OpenCL and release resources from the processor. 
 OpenCL have been implemented with two Java bindings and differences in 
performance have been evaluated. 
 The result shows clearly that the graphics card is superior the processor when 
it comes to some types of calculations called Single Instruction Multiple Data 
(SIMD), but also that there is a huge cost to copy data from the graphic cards memory 
to the main memory when the calculations have been executed. 
 The java binding called JavaCL shows the best performance when copying 
memory and the most likely reason is that JavaCL uses Javas modern data structures 
Java NIO buffers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sammanfattning 
 
 
 SAAB Security and defense solutions i Järfälla har ett system som används av 
militären för övervakning av flygplan.  
 Systemet visar på en datorskärm en karta över Europa där flygplanen visas 
med markeringar från data som samlats in av radars. Då data samlas in med en låg 
frekvens visas ytterligare en markering som kallas målspår. Dessa målspår beräknas 
fram med tunga matematiska beräkningar och sköts av datorns processor. 
 Det finns ett önskemål om att flytta dessa beräkningar till datorns Grafikkort 
med hjälp av OpenCL och därmed frigöra processorns resurser. 
 OpenCL har implementerats med två olika Java bindings och 
prestandaskillnader mellan dessa samt de ursprungliga beräkningarna har undersökts. 
 Resultatet visar att grafikkortet är överlägsen processorn på beräkningar som 
kallas för Single Instruction Multiple Data (SIMD) men att det kostar mycket tid att 
kopiera minne från grafikkortet tillbaka till värddatorn efter att beräkningarna utförts. 
 Den Javabinding med namn JavaCL visar upp ett bra resultat vid kopiering av 
minne. detta beror med största anledning på att man använder Javas modernare 
datastrukturer Java NIO buffrar.  
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1 Inledning 

 
På SAAB Security and Defence Solutions i Järfälla utvecklar man bl.a. ett 

system som går under namnet C2STRIC. Systemet används som ledningscentral där 
militärt- och civilt flyg övervakas. Användaren av systemet har framför sig en karta 
över Europa där flygets positioner markeras. Radarsignaler uppdaterar var flyg 
befinner sig med en frekvens på 0,25Hz. 

För att ge en tydligare bild av var flyg befinner sig i realtid visas ytterligare en 
markering som kallas för målspår. Dessa målspår är uppskattningar av var flyg 
befinner sig och beräknas av datorns processor. De uppdateras med en frekvens på 
ungefär 0,5Hz vilket ger en hög belastning på datorns processor. 

Det finns ett önskemål att ge systemet bättre prestanda och samtidigt 
uppdatera målspåren med en högre frekvens för att ge en ännu tydligare bild av var 
flyg befinner sig i realtid. För att göra detta kan datorns grafikkort utnyttjas då det i 
dagsläget inte utför några större beräkningar. Därmed kommer mycket resurser 
frigöras från datorns processor. 

Rapporten kommer att behandla ämnet General Purpose computing on 
Graphics Processing Units (GPGPU) som handlar om att flytta vissa beräkningar från 
processor till grafikkort. 

 
 
 

2 Bakgrund 

 
 Dagens kraftfullare processorer har en klockfrekvens nära den gräns som man 
kan få ut med hänsyn till begränsningar som energiförbrukning och värmeutveckling. 
Utvecklingen leder nu istället till flera processorkärnor istället för högre 
klockfrekvenser. Detta ställer krav på programutvecklarna som måste parallellisera 
programmet för att utnyttja flera kärnor och därmed vinna prestanda. 

Det finns flera verktyg och många idéer om hur man kan öka prestandan i 
dagens datorer med parallellprogrammering. En av dessa är GPGPU[1] vilket betyder 
att man utnyttjar de speciella egenskaper grafikkortet har för vissa beräkningar som 
en GPU (Graphic Processing Unit) ursprungligen inte är avsedd för men hanterar 
mycket bättre än processorn tack vare dess arkitektur. 
 
 

2. 1 GPGPU 

 
 En CPU är optimerad för att exekvera en mängd olika applikationer på ett 
rättvist sätt. Den ska dölja latens, dvs. det ska verka som att flera program exekverar 
samtidigt. Detta kallas för falsk parallellitet för en CPU med en kärna exekverar 
endast en process åt gången.  

Att dölja latens kräver avancerad logikkontroll som schemaläggnings 
algoritmer med prioriterad kö som bestämmer vilken ordning som processer ska 
exekveras. Det kräver även avancerad minneshantering för att flytta processernas data 



till och från primärminnet. För att snabba upp minneshanteringen är det vanligt att det 
finns flera nivåer cacheminnen och två stycken TLB, en för data och en för 
instruktioner. Det är uppenbart att denna logikkontroll tar upp stor fysisk yta på 
processorns chip. 

En GPU har en annan arkitektur än en CPU. Den är optimerad för Single 
Instruction Multiple Data (SIMD) vilket betyder att samma funktion ska beräkna 
mycket data. GPUn ska maximera Throughoutput[1], beräkna mycket data och 
snabbt, inte maskera latens som CPUn. Det medför att flera nivåer cacheminnen och 
avancerad minneshantering är överflödig. Schemaläggningsalgoritmer är lättviktiga 
och sköts hårdvaran då det inte är stora krav på att den ska vara rättvis med 
prioriteringar. 

Den fysiska ytan som denna logikkontroll tar upp på CPUn kan istället 
utnyttjas till flera processorkärnor på GPUn. Ett vanligt grafikkort idag har runt 
hundra kärnor och det är inte ovanligt med 1 GB i dedikerat minne. Grafikkort som 
ligger i den högre klassen och är dyrare har över tusen kärnor och 3GB eller mer i 
dedikerat minne. Ett grafikkort med så mycket minne och kärnor kan hantera 
tiotusentals trådar samtidigt. 

Grafikkorten ger programmeraren stora möjligheter att öka prestandan rejält i 
applikationer men det ställer en hel del nya krav om detta ska utnyttjas.  

Minneshanteringen sker till stor del manuellt, kopiering sker från 
primärminnet till grafikkortets dedikerade minne och när exekvering är klar så 
kopieras det tillbaka för att kunna användas i applikationen.  

Det finns en rad olika APIer till att programmera Grafikkort idag och denna 
rapport kommer främst handla om OpenCL. 

 
 

2.2 OpenCL 

 
För att programmera en GPU behöver man ett lämpligt API som gör 

Grafikkortets resurser tillgängligt för användaren.  
De tre största API:er för GPGPU idag är DirectCompute[2], CUDA[3] och 

OpenCL[4]. Det finns väldigt stora likheter mellan dessa men också några viktiga 
skillnader som är avgörande för vilket API man bör välja till utvecklingen. 

DirectCompute är Microsofts API för GPGPU och kräver att plattformen man 
utvecklar på är Windows. Utvecklingen sker i denna undersökning på en Linux dator 
och därför kommer inte DirectCompute att undersökas vidare. En spelutvecklare som 
jobbar med Microsoft DirectX bör välja detta API då dessa är mycket kompatibla. 

CUDA är framtaget av nVidia och riktar sig endast till nVidias grafikkort och 
ska enligt ett antal Benchmarks ge högst prestanda även om det då är med liten 
marginal.  

CUDA är det mest väldokumenterade API som finns idag och det finns väldigt 
mycket information att hämta på internet. CUDA är definitivt ett API som skulle 
kunna användas till denna undersökning då det finns drivrutiner för Linux och datorn 
som testerna utförs på har ett nVidia Quadro 600 grafikkort men det som används är 
ändå OpenCL och det finns många fördelar med detta API som gör det till ett mer 
självklart val. 



OpenCL är framtaget av Apple men ansvaret för specifikationer och 
vidareutveckling nu har lämnats över till Khronous GROUP som många känner igen 
tack vare välkända OpenGL.  

OpenCL har de fördelarna att det är plattformsoberoende, dvs. det fungerar på 
Linux, Windows och Machintosh. Detta är naturligtvis en stor fördel om man jämför 
med DirectCompute. OpenCL fungerar med nVidia grafikkort och AMD/ATI 
grafikkort. Det är till och med tänkt att fungera på ett nVidia kort och ett AMD/ATI 
kort på samma värddator om det i framtiden kommer tillåtas av framtida 
drivrutinsmodeller. OpenCL stöder även exekvering på en CPU vilket ses som en stor 
fördel då det i en nära framtid förmodligen kommer CPUer med mångdubbelt antal 
kärnor i jämförelse med vad som finns på marknaden idag. 

Det finns information på internet att hämta om hur OpenCL fungerar. En bra 
sida är OpenCL specifikationen[5] där OpenCL beskrivs in i minsta detalj. En annan 
källa är AMD University programs[6] vilket är en onlinekurs där OpenCL behandlas 
och beskrivs för både AMD och nVidia plattformen. 

2.2.1 Platformsmodellen

OpenCL plattformen består av de C-bibliotek som värddatorn behöver för att 
kommunicera och kontrollera en enhet. En enhet kan vara en CPU, GPU eller andra 
processorer. Tillverkare som vill göra sin enhet OpenCL kapabel implementerar ett 
OpenCL bibliotek som följer Khronous GROUP standard och ger ut detta tillsammans 
med enheten. 

OpenCL använder sig av Installable Client Driver[7] (ICD) vilket  
betyder att i teorin kan enheter från olika tillverkare, t.ex. AMD och nVidia 
samexistera på samma värddator, även om detta inte stöds av dagens drivrutinsmodell 
i systemen. Detta ses som en stor fördel med OpenCL då det kan komma att bli 
verklighet i framtiden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1, Plattformsmodellen i OpenCL 



 
 Plattformsmodellen (se bild 1, Platformsmodellen OpenCL) består av en eller 
flera Comput Device’s (GPU, CPU) kopplade till en Host (Värddator). Dessa enheter 
är uppdelade i Compute Units som i sin tur är uppdelade i Processing elements. En 
Compute Unit är en Streaming processor på ett grafikkort som har flera Processing 
elements (kärnor).  Vad det gäller processorer ses en kärna som en processing 
element. 

För att välja plattform används den inbyggda funktionen clGetPlatformsIDs 
som returnerar en lista med tillgängliga plattformar. Det går att anropa funktionen en 
andra gång för att få en plattform som ett objekt och allokera utrymme i minnet för 
plattformen. 
 
 

2.2.2 Exekveringsmodellen 

 
OpenCL exekveringsmodellen beskriver två delar. Ena delen är 

exekveringen på värddatorn där ett context skapas för OpenCL. Den andra delen 
beskriver exekveringen av kernels på en eller flera enheter. En kernel är en funktion 
skriven i OpenCL kod. 
 
 
 Context and Command Queue 

 
På värddatorn definieras ett context för OpenCL. Ett Context beskriver 

enheter, kernels, programobjekt och minnesobjekt.  
Enheter är OpenCL kapabla ebheter (CPUer, GPUer, etc) som är tillgängliga för 
värddatorn. En Kernel är OpenCL funktionen som ska exekvera på enheten. 
Programobjekt är den exekverbara källkoden som implementerar kerneln. 
Minnesobjekten skapas så att de är synliga och användbara för både värddatorn och 
OpenCL enheter så att data kan kopieras till enheten för exekvering och därefter 
kopiera data från enhet till värddator. 
 En Command Queue är en datastruktur som koordinerar exekveringen av 
kernels på en enhet. En Command Queue beskriver exekverings kommandon, 
kommandon för minnehantering samt synkronisering. Det går att använda en 
Command Queue som in-order eller out-of-order. Alla kommandon exekverar i 
ordning, skillnaden är att i en out-of-order queue så behöver inte kommandon avslutas 
i ordning. Det är lämpligt att skapa en fungerande kod med en in-order queue för att 
sedan testa koden med en out-of-order queue och möjligen vinna prestanda. 
 
 
 NDRange 
 

Ett indexutrymme definieras när en värddator lägger till en kernel som skall 
exekveras på en enhet. Indexutrymmet kallas för NDRange (se bild 2, OpenCL 
NDRange) och är till för att identifiera trådar och dess tillhörande data. En instans av 
kerneln kommer att exekveras för varje index och en sådan instans kallas för ett work-
item. Varje work-item exekverar över samma kernel men med olika data som bestäms 



med hjälp av NDRange. Det går att identifiera trådar på olika sätt. 

Identifieringen av Work-items genom ett globalt id i en känd dimension dim. 

get_global_id(dim); 
get_global_size(dim); 

Work-items delas även in i Work-groups och en Work-group har ett eget index som 
kan användas för att identifiera en grupp med Work-items. Denna uppdelning finns då 
det kan vara lämpligt vid matris beräkning som t.ex. bildpunkter.  

Identifiering av Work-groups och Work-items i en känd dimension dim. 

get_group_id(dim); 
get_num_groups(dim); 
get_local_id(dim); 
get_local_size(dim); 

Bild 2, OpenCL NDRange 



Två vektorer som ska adderas till en sker på traditionellt sett med en loop. 
Index i loopen håller reda på vilket element det är i vektor a och vektor b som ska 
adderas och i vilket element i vektorn c som ska hålla i resultatet. 

for (int i = 0; i < 10; i++) { 
c[i] = a[i] + b[i]; 

} 

I en OpenCL kernel adderas vektor a och b elementvis men detta sker 
parallellt. Data som ska användas deklareras som globalt då de ska vara synligt för 
alla trådar. En tråd identifieras med sitt id som hämtas med funktionen 
get_global_id(0). Tråden exekverar sedan endast en operation och lagrar resultatet i 
vektorn c i det elementet med samma index som trådens id.�

__kernel VectorAdd(__global const float* a, __global const float* b,  

_global float* c) { 

int id = get_global_id(0); 
c[id] = a[id] + b[id];  

} 

För att ge en tydlig bild av hur en vektor delas upp i trådar se bild 3, 
Vektoriserad beräkning. En vanlig loop beräknar ett element åt gången medan 
OpenCL beräknar alla element samtidigt, parallellt. 

Bild 3, Vektoriserad beräkning 



2.2.3 Minnesmodellen 

Vid exekvering av en OpenCL kernel finns det fyra typer av minnesrymder att 
utnyttja. Det finns globalt minne, konstant minne, lokalt minne samt privat minne. 
Det globala minnet är gemensamt för alla Work-groups och är skrivbart. I vektor 
additions exempel ovan ligger vektorn c i detta minne. Konstanta minnet är minne 
som delas av alla Work-groups men som inte är skrivbart. Till detta hör vektorerna a 
och b i exemplet ovan. Det lokala minnet delat endast av en Work-group, dvs. alla 
Work-items i samma grupp. Det privata minnet är privat och endast användbart för en 
Work-item. Ett exempel på ett privat minne är trådens id i exemplet ovan. 

Bild 4, Minnesmodellen OpenCL 

2.2.4 Programmeringsmodellen 

OpenCL har stöd för data parallell och task parallell exekvering. 
Data parallell exekvering betyder att en serie instruktioner exekverar över en 

mängd data. OpenCL index space visar vad för data som hör till vilken tråd.  
Task parallell betyder att en OpenCL kernel exekveras och är oberoende av 

detta index space. Rapporten behandlar endast Data parallell exekvering som är 
huvudmålet med designen av OpenCL. 

Programmeringsmodellen beskriver hur synkronisering sker. Det går att 
synkronisera Work-items med Barriers i en OpenCL kernel. Det går även att 



synkronisera Command queues om ett OpenCL Event skapas och används som 
argument till Command queue. Eventet kan beskriva hur kommandon ska 
synkroniseras vid exekvering. 
 Synkronisering har inte behövts i undersökningarna och kommer inte 
beskrivas ytterligare. 
��
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2.3 Java och OpenCL 

 
 OpenCL[4] är en förlängning av programmeringsspråket C99 som grundas på 
C men har tillägg som gör det lämpligt för parallellprogrammering. 
 För att använda sig av OpenCL med Java behöver man använda sig av så 
kallade Java bindings. Det är en brygga som kopplar ihop språken och gör att man 
kan använda sig av OpenCL metoder från Java. 
 Det finns i nuläget flera Java bindings som har lite olika egenskaper. Vissa har 
en låg nivå där det ser ut som C lik kod medan vissa har en högre nivå där endast Java 
kod skrivs. Vissa bygger på JNA[8] (Java Native Access) och vissa bygger på JNI[9] 
(Java Native Interface). Det skiljer sig åt och det är bra att känna till när man väljer 
Java bindings. 
 
�

2.3.1 JNI och JNA 

�
 Java är skapat för att vara portabelt och plattformsoberoende. Koden 
exekverar i en virtuell maskin, JVM (Java Virtual Machine) så att samma kod kan 
exekvera på alla plattformar som kan installera JVM. 
 Ett systemanrop i Unix och Windows sker på olika sätt så för att behålla Java 
portabelt utelämnas viktig funktionalitet i Javas standard bibliotek. Om 
programmeraren behöver funktionalitet som finns i plattformsspecifika C bibliotek 
(s.k. Native libs) så måste JNI eller JNA användas. 
 
 JNI tillåter Java att använda Objekt från C biblioteken men även att C 
biblioteken använder Java objekt. Gluegen är ett verktyg som automatiskt genererar 
kod som används för att koppla ihop språken.  

Nackdelar med JNI är att Java debugger inte upptäcker fel som sker vid 
exekvering av C kod. En annan nackdel är att koden blir plattformsoberoende men 
detta löser man genom att generera Gluegen kod för alla plattformar. Vid programstart 
hämtas aktuell plattform och rätt Gluegen kod kan användas. Det ger en stor overhead 
och kräver mycket överflödig kod.  

JNI ska enligt många benchmark ge något bättre prestanda än JNA vilket är 
den största fördelen med att använda JNI. 
 JNA låter programmeraren ladda C bibliotek med Java kod. Det krävs ingen 
Gluegen eller C kod vilket gör att JNA kan tyckas vara enklare att implementera för 
en Javaprogrammerare. Koden förlorar inte sitt plattformsoberoende vilket är en 
annan fördel.�
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2.3.2 Java bindings 

�
 Det finns en rad olika Java bindings för GPGPU med OpenCL. Några vanliga 
listas nedan. 
 
 
 
JOCL.org[10] implementerar JNI, är välutvecklat med bra 

dokumentation och är relativ låg nivå. Programmeraren 
kommer skriva C-lik kod. 

jopamp.JOCL[11] implementerar JNI, är väldokumenterat och utvecklat 
av jogamp som mest är känt för JOGL, Javabindings 
för OpenGL. Det finns två nivåer här en låg nivå där 
kopplingarna till C-biblioteken sker och en hög nivå 
som är tänkt att användas av programmeraren. 

OpenCL4Java[12] implementerar JNA och är lågnivå, dvs C-lik kod 
används. 

JavaCL[13] implementerar JNA och bygger på OpenCL4Java för 
att ge en högre nivå och ge ett objekt orienterat intryck 
för programmering av OpenCL med endast Java kod. 

LWJGL (Light Weight 
Java Game Library)[14] 

implementerar JNA och är framtaget främst för 
spelutveckling i Java, har stöd för både OpenGL och 
OpenCL. 

 
 
 Då högre prestanda och låg CPU last är målet med undersökningen kommer 
två Java bindings att undersökas för att se vilket som ger bäst resultat. Det är lämpligt 
att välja två Java bindings som är olika därför kommer JOCL.org och JavaCL 
undersökas vidare. Låg programmeringsnivå som implementerar JNI kontra hög 
programmeringsnivå som implementerar JNA. 
�
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2.4 Navigering 

�
 Rapporten behandlar GPGPU, beräkningar på grafikkort med OpenCL. 
Beräkningarna som ska utföras på grafikkortet finns redan implementerade i systemet. 
Det kommer inte beskrivas hur några beräkningar utförs då dessa endast kommer att 
översättas från ren Java kod till OpenCL. För att det ska gå att följa med i rapporten är 
det dock viktigt att beskriva vad det är som beräknas. 
 Det används två olika sätt att projicera en karta i systemet. Det ena sättet är 
enligt Mercator projektionen och det andra sättet är enligt Gaussprojektionen som 



även kallas Traverse-Mercator projektionen. Båda dessa är cylindriska avbildningar 
av jordgloben 
 För att beräkna var objekt befinner sig på kartan finns det två olika tekniker. 
Det ena kallas loxodrom och den andra kallas för storcirkel. 
��
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2.4.1 Mercator projektion 
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Bild 5, Mercator projektion 

�
�
 En Mercatorprojektion[15] är en mycket vanlig avbildning av jordgloben. 
Projektionen skapades av Gerdas Mercator[15] och är en cylindrisk projektion vilket 
betyder att jordgloben projiceras efter en cylinder (se bild 6, Cylindrisk projektion). 
Resultatet av projektionen blir en plan bild som inte är skalenlig. Skalan vid ekvatorn 
är korrekt men blir sämre vid färd mot någon av polerna (se bild 7, Mercator 
projektions skala).  
 Som exempel på skalan kan Grönland[16] på 2.2 miljoner kvadratkilometer 
jämföras med det nästan 4 gånger så stora Brasilien[17] på 8.5 miljoner 
kvadratkilometer. På en Mercator projektion ser Grönland mycket större ut än 
Brasilien. 
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Bild 6, Cylindrisk projektion 

Bild 7, Mercator projektionens skala 
��
 

Mercator projektionen har en viktig egenskap som gör att den används mycket 
till navigation. Alla longituder i en Mercator projektion är parallella vilket medför att 
om ett objekt förflyttar sig över longituder och korsar dessa med samma infallsvinkel 
så kommer det att visa sig vara en rät linje på en Mercator projektion. Denna linje 
kallas för loxodrom. 



2.4.2 Gaussprojektion 
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Bild 8, Gaussprojektion 
�
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 En Gaussprojektion[18] även kallad Traverse-Mercator projektion är även den 
en cylindrisk projektion men med jordgloben vriden 90 grader (se bild 8, 
Gaussprojektion).  
 Gaussprojektionen har många av Mercator projektionens egenskaper men en 
loxodrom är inte en rak linje utan en komplex kurva. 
 
�
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2.4.3 Loxodrom 

�
 En loxodrom[19] (se bild 9, loxodrom) är en linje som skär longituder med 
samma infallsvinkel. Om en loxodrom ritas upp på en Mercator projektion visar den 
sig som en helt rät linje. Det är en egenskap som gör att Mercator projektionen är bra 
att navigera efter. 
 Vid beräkningar av loxodrom på jordgloben måste hänsyn ges till att jorden 
inte är en perfekt sfär utan en ellipsoid. 



Bild 9, Loxodrom 

2.4.4 Storcirkel 

En storcirkel[20] (se bild 10, Storcirkel) är en genomskärning av en sfär där 
diametern är som störst. Om ett objekt färdas efter en storcirkel på ytan av en sfär från 
en punkt A till en punkt B så kommer det vara den kortaste vägen som objektet kan 
färdas. 

Vid beräkningar av storcirkel på jordgloben måste hänsyn ges till att jorden 
inte är en perfekt sfär utan en ellipsoid 
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Bild 10, Storcirkel 
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3 Metoder 

�
 Systemet C2STRIC utför många beräkningar av projektioner och visar upp 
resultatet i form av en karta med plottar av objekt. Dessa projektioner beräknas med 
datorns processor men vissa ska nu flyttas till grafikkortet. 
 Undersökningar ska genomföras om hur systemets resurser utnyttjas innan 
grafikkort utnyttjas och jämföras med när grafikkortet utnyttjas. 
 Tiden det tar att utföra beräkningar på processor i jämförelse med grafikkort 
ska undersökas men också hur resten av systemet påverkas när beräkningar flyttas till 
grafikkortet, dvs. om processorn befrias från resurser och kan utnyttjas till andra delar 
av systemet.  
�

�

3.1 Litteraturstudier 

 
 OpenCL är ett relativt nytt verktyg för att programmera grafikkort. Det finns i 
skrivandets stund väldigt ont om böcker som beskriver API:et. Det mesta av 
informationen till rapporten är inhämtad från internet. Khronous GROUPs OpenCL 
sida[5] är mycket bra och innehåller all information som kan tänkas behövas för 
utvecklingen. AMD[6] har släppt en online kurs för universitet som beskriver hur man 
kan utveckla mot såväl AMD som nVidia grfikkort. 

�

3.2 Verktyg för prestandamätningar 
 

 Java Development Kit (JDK) har ett mycket bra verktyg för mätning av 
datorns resurser. Verktyget heter Java Visual VM och i det listas alla Java processer 
som exekverar på datorn. Det går sedan att välja Java process. I Java Visual VM syns 
sedan processorns utnyttjandegrad och minnesresurser som är direkt kopplade till den 
specifika Java process. 
 Alla tabeller och diagram i denna rapport är från mätningar i Java Visual VM. 
Som en extra kontroll av mätningarna har även linuxprogrammet top använts. Där 
listas processorns utnyttjande grad samt minnesåtgång. 

�
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3.3 Undersökning av systemstart 

�

 Vid systemstart projiceras en mängd data för att få fram kartbilden på 
skärmen. En klass som heter ShapeDecoder.java får in en mängd olika mönster i form 



av polygoner, punkter och andra mönster. Dessa mönster projiceras sedan efter 
Gaussprojektionen och tar upp mycket av datorn resurser som kan utnyttjas till annat 
om grafikkortet tar hand om dessa beräkningar istället. 
 Tidtagning ska göras ett antal gånger då dessa beräkningar utförs av processor 
respektive grafikkort för att se om tiden för systemstart går att minska. 
��

 

3.4 Undersökning av CPU last 

�
 Målspåren är många och de uppdateras ofta vilket leder till högt tryck på 
processorn. Det är en klass som heter TrdiProxyModule.java som har flera så kallade 
worker threads som uppdaterar systemet. En tråd är satt till att uppdatera målspåren 
och går efter en viss tid. Tiden är satt till 500ms vilket ger en uppdateringsfrekvens på 
0.5Hz. Den tiden går att sänka så uppdateringsfrekvensen blir mycket högre och ger 
en tydligare bild av var målspåren och därmed objekten som dessa representerar 
befinner sig i realtid. 
 Beräkningar av målspår ska flyttas till grafikkortet och tester ska undersöka 
hur lasten på processorn påverkas. Tiden för uppdateringar av dessa målspår ska 
sänkas för att se om det är möjligt att uppdatera målspåren oftare utan att ha för hög 
last på processorn. 
�
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4 Material 

�
 Grafikkortet är den centrala hårdvaran i rapporten. En GPU, grafikkortets 
processor har en helt annan arkitektur än en CPU vilket gör den överlägsen i 
prestanda när det kommer till beräkningar som kallas för SIMD (Single Instruction 
Multiple Data). GPU:ns arkitektur ska jämföras med CPU:ns arkitektur och varför 
den gör att GPN:n klarar dessa beräkningar med så mycket högre prestanda. 
�

�

4.1 GPU Arkitektur 

�
 En CPU är designad för att kunna exekvera en mängd olika applikationer. Den 
ska maskera fördröjning (Eng. Latancy) så att användaren kan starta flera program 
samtidigt utan att märka att det endast är en process som exekverar åt gången. Detta 
kräver avancerad logikkontroll. 
�
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Bild 11, Intel Core 2 Arkitektur 

Det finns på processorchipet[21] (se bild 11, Intel Core 2 Arkitektur) flera 
nivåer cacheminnen för att undvika många minnesaccesser. Det finns data TLB 
(Translation Lookaside Buffer) och en instruktions TLB förkorta tiden det tar 
översätta sid tabeller. Processorn använder avancerade schemaläggnings algoritmer 
med prioritet för att processer ska exekvera i rättvis ordning. 

En GPU är designad för att maximera ”data throughput”. Mycket data ska 
exekvera så fort som möjligt under en kort tid. Den korrekta termen är Stream 
processing då stora mängder data exekveras parallellt.  

Schemaläggningen är enkel och sköts av hårdvaran. Det behövs inte flera 
nivåer cacheminnen för att maskera fördröjning. Den fysiska ytan som 
logikkontrollen tar upp på en CPU utnyttjas istället till fler kärnor och stora register 
för att kunna hantera många trådar samtidigt (se bild 13, CUDA Core). Cacheminnen 
är mycket mindre och ofta användarstyrda. 

4.2 SIMD 

SIMD är förkortning för Single Instruction Multiple Data. Det är när mycket 
data ska beräknas av samma funktion eller algoritm. Dessa är beräkningar som 



grafikkortet är bra på tack vare sin arkitektur. För att utnyttja datorns grafikkort måste 
det finnas en viss struktur eller om det går att strukturera om så att det finns data som 
passar in på detta mönster.  

Det vanligaste är att data som beräknas en och en i vanliga fall samlas ihop till 
en vektor. Denna vektor skickas som argument till OpenCL och varje element 
beräknas enligt en funktion på grafikkortet. 

SIMD instruktioner sägs utnyttja dataparallellism och det är processorer som 
kallas streaming processors som är bra på dessa beräkningar. 

4.3 nVidia Quadro 600 

Grafikkortet som används vid försöken heter nVidia Quadro 600²² och bygger 
på nVidia senaste arkitektur FEMRI[23] (se bild 12, FERMI arkitektur). Grafikkortet 
har 1GB dedikerat minne samt 96 CUDA Cores uppdelade på 3 Streaming processors 
vilket ger hela 32 kärnor per Streaming processor. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
Bild 12, FERMI Arkitektur 
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Bild 13, CUDA Core, visar hur enkel struktur en CUDA Core har i jämförelse 

med en Intel Core 2 kärna, se bild 12, Intel Core 2 Arkitektur. Den stora register filen 
krävs för att hålla ordning på alla trådar som kan exekvera på grafikkortet. Förutom 
Cuda cores har en streaming processor ld/st enheter som används för adressering. 
SFU enheter är special function units som används till special funktioner som t.ex. 
sinus och cosinus beräkningar. 



 
Bild 13, CUDA Core 

��
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OpenCL har inbyggda funktioner för att skriva ut information om plattformen 

som exekvering sker på. Utskrift nedan visar fullständig information om nVidia 
Quadro 600. Den absolut sista utskriften är mycket viktig, DOUBLE 1 betyder att 
grafikkortet stöder double precision vilket är relativt ovanligt. Det är endast de senaste 
grafikkorten som stöder double precision.  

Vidare ser man att grafikkortet stöder out-of-order execution av command 
queues samt maximala antalet dimensioner på work-items och maximalt antal i varje 
dimension. Man ser även maximalt antal minne som går att utnyttja. 

Number of platforms: 1  
Number of devices in platform NVIDIA CUDA: 1  
--- Info for device Quadro 600 ---  
CL_DEVICE_NAME:                         Quadro 600  
CL_DEVICE_VENDOR:                         NVIDIA Corporation  
CL_DRIVER_VERSION:                         260.19.44  
CL_DEVICE_TYPE:                                CL_DEVICE_TYPE_GPU  
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS:                2  
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS:        3  
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES:                1024 / 1024 / 64  
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE:                1024  
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY:                1280 MHz  
CL_DEVICE_ADDRESS_BITS:                        32  



CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE:                255 MByte  
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE:                1023 MByte  
CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT:        no  
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE:                local  
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE:                48 KByte  
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE:        64 KByte  
CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES:                
CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE  
CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES:                CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE  
CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT:                1  
CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS:                128  
CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS:                8  
CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG:                CL_FP_DENORM CL_FP_INF_NAN 
CL_FP_ROUND_TO_NEAREST CL_FP_ROUND_TO_ZERO CL_FP_ROUND_TO_INF 
CL_FP_FMA  
CL_DEVICE_2D_MAX_WIDTH                        4096  
CL_DEVICE_2D_MAX_HEIGHT                        32768  
CL_DEVICE_3D_MAX_WIDTH                        2048  
CL_DEVICE_3D_MAX_HEIGHT                        2048  
CL_DEVICE_3D_MAX_DEPTH                        2048  
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_<t>        CHAR 1, SHORT 1, INT 1, 
LONG 1, FLOAT 1, DOUBLE 1 
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5 Utförande 

�
 I C2STRIC visas all information som krävs på en karta. Informationen plottas 
efter punkter i form av longituder och latituder. Dessa longituder och latituder 
beräknas parvis som en punkt innan de plottas. 
 För att utnyttja arkitekturen hos GPU:n på ett effektivt sätt krävs det att 
beräkningarna sker i vektoriserad form, dvs. dessa longituder och latituder samlas 
ihop och skickas vidare till grafikkortet som en vektor. Vektorn delas där upp i trådar 
och beräknas av grafikkortets Streaming processors.  
  
 För att programmera OpenCL är det lämpligt att använda OpenCL online 
manualpages[24] som innehåller alla funktioner som finns tillgängligt. Det finns 
ytterligare en sida, Quick reference card[25] där alla inbyggda funktioner i OpenCL 
finns utan någon närmare beskrivning. 
�
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5.1 Befintlig kod 

�
� Två förändringar i systemet C2STRIC ingår i undersökningen. Den ena 
förändringen är hur beräkningar av olika mönster beräknas. Dessa mönster beräknas 
främst vid systemstart då mycket information ska plottas på skärmen.  



 Den andra förändringen som genomförts är beräkning av målspår, dvs. de 
markeringar som är uppskattningar av var objekt befinner sig mellan de markeringar 
som är insamlad data från radarstationer. 
 
��

5.1.1 Mönster 

 
 Klassen ShapeDecoder.java används för att extrahera mönster av olika slag. 
Det kan vara mönster som punkter, linjer eller polygoner. Exempel på punkter som 
extraheras visas nedan. 
�

�
 case ShapeDefs.SHAPE_TYPE_POINT:  
 case ShapeDefs.SHAPE_TYPE_POINT_M:  
 case ShapeDefs.SHAPE_TYPE_POINT_Z:  
  
  for (int i = 0; i < size; i++) {  
  if (shapeRecords[i].getShapeType() != 
ShapeDefs.SHAPE_TYPE_NULL) {  
          pointsBuf = ((PointRecord) 
shapeRecords[i]).getPoint();  
               Projection.project(pointsBuf);  
  }  
 }  

�
 Dessa mönster är lagrade som vektorer och skickas som argument till metoden 
Projection.project. Där extraheras punkterna parvis för att skickas som argument till 
metoden ViewPortPosition.toViewPortPosition där de projiceras enligt Gauss- eller 
Mercatorprojektionen. 
�

�
�
       switch (viewport.getProjectionType()) {  
          case GAUSS_PROJECTION:  
                    xy = GaussProjection.toGaussProjection   
                   
 (viewport.getProjectionCenterLong(), lLat, lLong, ellipsoid);  
                    xy[0] -= 
viewport.getProjectionCenterGaussNorthing();  
                 
                break;  
            case MERCATOR_PROJECTION:  
                xy = MercatorProjection.toMercatorProjection  
      
 (viewport.getProjectionCenterLong(), lLat, lLong, ellipsoid);  
                xy[0] -= 
viewport.getProjectionCenterMercatorNorthing();  
                break;  

�

� �

�



 I Gaussprojection.toGaussProjection metoden utförs dessa beräkningar som 
lämpligen skulle kunna utföras på en GPU.  
�

�
        final double latStar = ellipsoid.computeLatStar(latitude);  
        final double deltaLon = longitude - cm;  
        final double chi = StrictMath.atan(StrictMath.tan(latStar) / 
         
 StrictMath.cos(deltaLon));  
        final double aeta = GeoMath.atanh(StrictMath.cos(latStar) * 
         
 StrictMath.sin(deltaLon));  
 
 
        double[] beta = ellipsoid.getBeta();  
 
            double s1 = ellipsoid.getAe() * (beta[3] * 
StrictMath.sin(8 * chi) *  
       StrictMath.cosh(8 * aeta) + beta[2] * 
StrictMath.sin(6 * chi) *                                                         
       StrictMath.cosh(6 * aeta) + beta[1] * 
StrictMath.sin(4 * chi) *  
       StrictMath.cosh(4 * aeta) + beta[0] * 
StrictMath.sin(2 * chi) *       StrictMath.cosh(2 * aeta) + 
chi);  
 
            double s2 = ellipsoid.getAe() * (beta[3] * 
StrictMath.cos(8 * chi) *              StrictMath.sinh(8 * 
aeta) + beta[2] * StrictMath.cos(6 * chi) *          
 StrictMath.sinh(6 * aeta) + beta[1] * StrictMath.cos(4 * chi) * 
    StrictMath.sinh(4 * aeta) + beta[0] * 
StrictMath.cos(2 * chi) *     StrictMath.sinh(2 * 
aeta) + aeta);  
            return new double[]{s1, s2}; 

�

�

5.1.2 Målspår 

� �
 En klass TrdiProxyModule.java har en privat inre klass TrdiPositionPredictor 
som arbetar efter en timer och uppdaterar målspår varje gång tiden räknat ner. Timern 
är satt till 100ms i koden nedan. 
�

�
�       TrdiPositionPredictor predictor = new 
TrdiPositionPredictor();  
        ModelTimer.getInstance().schedule(predictor, 100, 
ModelTimer.Order.FIRST); 
��

�

�

 TrdiPositionpredictor får en vektor med TrdiObjects som en och en skickas 
som argument till metoden TransientData.predictPosition.  
 



�
private class TrdiPositionPredictor extends DefaultModelListener { 
  
 @Override 
 public void action() { 
       synchronized (trackModel) { 
              for (int i = 0; i < trackModel.length; i++) { 
                     final TrdiObject model = trackModel[i]; 
                      if (model != null) { 

TransientData.predictPosition(i,  
model, null); 

                      } 
                  } 
             } 
       } 
 } 

�

�
 Ett objekt av typen TrdiObject innehåller tid, hastighet, kurs och ett objekt 
geodedic position som innehåller longitud och latitud. Dessa värden extraheras i 
klasserna TransientData.java och Util.java för att användas som argument när 
klassen GeodedicPosition.java och dess metod positionOf anropas för att beräkna 
fram longitud och latitud som sparas i variabeln latlong2.  
�

�
final Ellipsoid ellipsoid = Ellipsoid.getEllipsoid();  
final double latLong2 [];  
if (loxodrome) {  

latLong2 = Loxodrome.positionOf(azimuth, distance, intToRadian 
(this.latitude),intToRadian(this.longitude), ellipsoid);  

} else {  
latLong2 = GreatCircle.positionOf(azimuth, distance,                        
intToRadian (this.latitude),       
 intToRadian(this.longitude), ellipsoid);  

} 

�

�

�
 Metoden positionOf kallar på metoden Loxodrom.positionOf där linjen 
loxodrom beräknas. Värt att notera är att om värdet på distance är större än 300000 så 
beräknas Värdena ur en klass som heter CorrectLoxodrome.java vilket betyder att 
dessa beräkningar endast är uppskattningar och framtagna för att minska lasten på 
processorn. 
�

�
���������
      if (distance > 300000.0d) {  
         return CorrectLoxodrome.positionOf  
                 (azimuth, distance, latitude, longitude, ellipsoid);  
      }  
      /* Latitude of the from-position. */  
      final double cosLat = Math.cos(latitude);  
      /* Radius of curvature in the meridian. */  
      final double rM = ellipsoid.computeM(latitude);  



      /* Radius of curvature in the prime vertical. */  
      final double rN = ellipsoid.computeN(latitude);  
 
      final double sinAzi = Math.sin(azimuth);  
      final double cosAzi = Math.cos(azimuth);  
 
      /* Differentials of latitude and longitude (Great Circle 
approximations). */  
      final double dLat = distance * cosAzi / rM;  
      final double dLon = distance * sinAzi / (rN * cosLat);  
 
      /* Sine and cosine of "average" latitude. */  
      final double sinLat = Math.sin(latitude + dLat / 2.0d);  
   
      /* Great circle course correction. */  
      final double courseCorr = 0.5d * dLon * sinLat;  
 
      /* Correct loxodrome distance to get geodetic distance  
         (distance along a Great Circle). */  
      final double gcDist = distance * (1.0d - courseCorr * 
courseCorr / 6.0d);  
 
      /* Subtract correction to find Great Circle course. */  
      final double gcAzim = azimuth - courseCorr;  
 
      /* Follow the Great Circle with loxodrome corrections on course 
and distance. */  
      return GreatCircle.positionOf(gcAzim, gcDist, latitude, 
longitude, ellipsoid); 

�

�

�
 Från loxodrom.java kallas metoden GreatCircle.positionOf, även här finns det 
en klass som heter CorrectGreatCircle.java som är den riktiga beräkningen av en 
storcirkel. GreatCircle.java används för att minska lasten på Processorn. 
�
 
        /* Geodetic latitude of reference position. */  
        final double cosLat = StrictMath.cos(latitude);  
        /* Radius of curvature in the prime vertical. */  
        final double rN = ellipsoid.computeN(latitude);  
        /* Radius of curvature in the meridian. */  
        final double rM = ellipsoid.computeM(latitude);  
 
        /* Sine and cosine of azimuth. */  
        final double sinAzi = StrictMath.sin(azimuth);  
        final double cosAzi = StrictMath.cos(azimuth);  
 
        /* Differentials of latitude and longitude. */  
        final double dLat = distance * cosAzi / rM;  
        final double dLon = distance * sinAzi / (rN * cosLat);  
 
        /* Latitude and longitude of the final position. */  
        double[] res = new double[2];  
        res[0] = latitude + dLat;  
        res[1] = longitude + dLon;  
 
        return res; 



�

�
 Dessa beräkningar av loxodrome och greatcircle kan utföras på grafikkortets 
GPU istället för att använda processorn om koden anpassas till att skicka vektorer 
som argument istället för enskilda värden.  
 Förhoppningar finns att om beräkningarna på GPU:n går bra så kan de riktiga 
beräkningarna i klasserna CorrectLoxodrome.java och CorrectGreatCircle.java 
användas istället för approximationerna i Loxodrome.java och GreatCircle.java. 
�

��

5.2 Anpassa kod till OpenCL 

�
 I systemet beräknas punkter med longituder och latituder parvis. Denna 
struktur behöver ändras på om beräkningar ska utföras på en GPU för att utnyttja 
parallellismen och styrkan i dess Streaming processors. Longituder och latituder ska 
samlas ihop i vektorer och skickas som parametrar till Java klasserna som 
implementerar OpenCL. 
�

�

5.2.1 Mönster 

�
 I klassen ShapeDecoder.java samlas alla punkter från vektorn pointBuf ihop 
till en vektor och skickas som en vektor istället för parvis. Vektorn med polygoner 
skickas vidare som den kommer. 
�
float[] pointArrPoint = new float[0];  
for (int i = 0; i < size; i++) {  
 if (shapeRecords[i].getShapeType() != 
ShapeDefs.SHAPE_TYPE_NULL) {  
      pointsBuf = ((PointRecord) shapeRecords[i]).getPoint();  
  pointArrPoint = addAll(pointArrPoint, pointsBuf);  
      }  
}  
if(pointArrPoint.length > 0) {  
     Projection.clProject(pointArrPoint);  
} 

�

�
 I klassen Projection.java skapas en ny metod clProject. Denna metod tar 
vektorer som argument och anropar ViewPortPosition.clToViewPortPosition som är 
en nyskapad metod där vektorer används som argument istället för enskilda värden på 
longitud och latitud. 
�

�
final int size = points.length;  
double[] latPoints = new double[size / 2];  



double[] longPoints = new double[size / 2];  
 
for(int i = 0; i < size; i += 2) {  
 latPoints[i / 2] = (double) points[i + 1];  
       longPoints[i / 2] = (double) points[i];  
}  
         
double[] xy = ViewPortPosition.clToViewPortPosition(latPoints, 
longPoints, false);  
for (int i = 0; i < size; i += 2) {  
     points[i] = (float) xy[i + 1];  
       points[i + 1] = (float) xy[i];  
} 

�

�
 ViewPortPosition.java vidarebefordrar vektorerna till Gaussprojektion.java 
som i sin tur anropar de nyskapade klasserna som implementerar OpenCL. Dessa 
klasser är JOCLKernelGaussProjection.java samt 
JavaCLKernelGaussProjection.java då det är JoCL.org och JavaCL som undersöks. 
 
�

5.2.2 Målspår 

 
 Loopen i TrdiProxyModule.java ändras så att alla TrdiObjects samlas ihop i 
en ArrayList som sedan skickas som argument till TransientData.predictPosition och 
klassen Util.java.  
�

�
 
      /** 
      * openCL 
      */ 
     private ArrayList<TrdiObject> objects = new 
ArrayList<TrdiObject>(); 
 
      for (TrdiObject mod : trackModel) { 
       if (mod != null) { 
        objects.add(mod); 
        } 
      } 
       
 if (objects.size() > 0) { 
  TransientData.predictPosition(objects, null); 
             objects.clear(); 
       } 

��
 
 Där extraheras tid, hastighet, kurs och en objekt geodedic position som 
innehåller longitud och latitud, och lagras i vektorer och används som argument till 
klassen GeodedicPosition.java som använder en nyskapad klass som implementerar 
OpenCL.  
 Då undersökningarna gäller JavaCL och JoCL.org så finns det två sådana 
klasser, JavaCLKernelCorrectLoxodrom.java och 



JOCLKernelCorrectLoxodrome.java 
 
 

5.3 Beräkningar 

 
 Att beräkna en loxodrom och en storcirkel sker med mycket stor kod så dessa 
klasser går att se i Bilaga A. Att översätta dessa beräkningar till OpenCL går utan 
några större problem. OpenCL är ett mycket rikt språk när det kommer till inbyggda 
matematiska funktioner. Klassen java.lang.Math används flitigt i beräkningarna och 
OpenCL har alla dessa metoder som inbyggda funktioner. För att enkelt hitta 
inbyggda metoder i OpenCL kan OpenCL Quick referens Card[25] användas. 
 När man använder OpenCL med Javabindings så kan man antingen ladda en 
kompilerad OpenCL fil eller skriva in OpenCL koden som en textsträng och Java 
kompilerar koden i ”runtime”. Den sistnämnda metoden är använd i detta fall. Det 
betyder att programutvecklaren inte kan förlita sig att utvecklingsmiljön ska påpeka 
fel i koden då den ligger som en textsträng. Det finns heller inte någon kod high-
lightning som färgar programmeringsspråket reserverade ord och metoder. 
 
 

5.3.1 Skapa en JavaCL klass 

 
 För att skapa en Java klass som implementerar OpenCL använder man sig av 
valfri Javabindings. Ett exempel på hur det går till ges i Bilaga B där det går att följa 
steg för steg hur JOCL- och JavaCL klasser implementeras. Beräkningen som utförs 
av klasserna är CorrectLoxodrome. JOCL och JavaCL har vissa skillnader men de 
stora stegen när ett OpanCL context skapas är de samma. 
 Man väljer först plattform som finns tillgängliga. När plattform är vald kan 
man hämta en enhet som stämmer in på önskemål, t.ex. double support, CPU eller 
GPU. Sedan skapar man ett context som håller information om enheter, program 
objekt, minnesobjekt samt en command queue. Ett contaxt används vid interaktion 
med enheten. 
 För att återanvända ett OpenCL context används lämpligast mönstret 
Singelton, det vill säga att vid första anropet skapas allt som går att återanvända för 
att spara tid. I det här fallet context, commandqueue, kernel samt program. 
 
 
 

6 Resultat 

 
 Tiden det tar att starta upp systemet har jämförts då processor respektive 
grafikkort använts för beräkning av Gaussprojektionen. Tiden har tagits från start tills 
det att systemet är redo för användning med ett vanligt tidtagarur.  
 Arbetslasten på processor har undersökts när målspåren uppdateras med olika 
tidsintervall. Jämförelsen sker mellan ursprunglig kod där processor utför beräkningar 
och med JOCL och JavaCL där grafikkortet utför beräkningarna. 
 Värt att notera är att all CPU last är avläst ur Java Virtual VM som är ett 



verktyg som isolerar java processer och information visas. Java Virtual VM visar 
processor last men det är över hela systemet som är mycket stort så mätningarna är 
inte 100 % noggranna. Alla stora toppar och dalar på CPU kurvan har tagits bort, till 
exempel då Java garbage collector arbetar. 
 
 

6.1 Systemstart 
 
 Systemstartstiden har jämförts mellan den vanliga koden där processorn utför 
beräkningarna med både JOCL och JavaCL där grafikkortet utför beräkningarna.  
 Datorn som tidtagningen genomförts på är en så kallad röd dator som inte är 
uppkopplad till internet. Datorn ska vara uppkopplad till ett internt nät men då denna 
var en underökningsdator har den inte varit uppkopplad vilket gör att Java kastar flera 
undantag vid uppstarten av systemet så det söks efter uppkoppling mot det röda nätet. 
Detta kan medföra att uppstarten fördröjs lite och att uppstarten varierar väldigt 
mycket från fall till fall. Sju tidtagningar av systemstart genomfördes och redovisas i 
tabell 1, Tid för Systemstart. För att ge en visuell bild av skillnader redovisas 
resultatet i Bild 14, Tid för Systemstart i stapeldiagram. 
�

�

�

�

API CPU JOCL JavaCL 
Tid 1  1,19 s 1,17 s 1,08 s  
Tid 2 1,26 s 1,15 s 1,12 s 
Tid 3 1,23 s 1,16 s 1,18 s 
Tid 4 1,37 s 1,07 s 1,15 s 
Tid 5 1,21 s 1,09 s 1,12 s 
Tid 6 1,22 s 1,12 s 1,10 s 
Tid 7 1,23 s 1,13 s 1,13 s 
medel 1,24 1,13 1,14 

Tabell 1, Tid för Systemstart 
�

�

�
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Bild 14, Tid för Systemstart i stapeldiagram 
�

�

 
 Resultatet visar att grafikkortets beräkningar snabbar upp uppstarten av 
systemet. Ett medeltal visar att ca tio sekunder har sparats. 
 
 

6.2 Uppdatera målspår 
 
 Målspåren uppdateras med ett intervall på 500ms i systemet. För att jämföra 
de olika implementationerna har intervallen 500, 100 samt 50ms använts i försöken. 
Vid uppdatering av målspår med 50ms lägre intervall ökar lasten på processor kraftigt 
och det är lättare att jämföra skillnader. 
 Den första jämförelsen är då ordinarie kod exekveras och jämförs med när 
JavaCL och JOCL exekverar CorrectLoxodrome. Detta betyder att processorn utför de 
lättare beräkningarna medan grafikkortet beräknar den korrekta och tyngre 
beräkningen med JOCL och JavaCL. Resultatet redovisas i form av ett stapeldiagram, 
se bild 15, CPU Last, CPU, JOCL och JavaCL. Bilden visas med 100 % skala för att 
se verklig CPU last samt med automatisk skala för att se skillnader tydligare 
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bild 15, CPU Last, CPU, JOCL och JavaCL 
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Bild 16, CPU Last, CPU, JOCL och JavaCL med 100 % skala 
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Resultatet visar att CPU lasten blir mindre när beräkningarna förs över till 

grafikkortet, detta gäller dock främst med högre uppdateringsfrekvens. Det ser inte ut 
att vara någon betydande skillnad i prestanda mellan JOCL och JavaCL. Skillnaden 
mellan JOCL och JavaCL ska undersökas vidare. 

 
�

6.3 Uppdatera målspår med JOCL och JavaCL 

�
� JOCL och JavaCL jämförs vid de olika uppdateringars intervall 500, 100 och 
50ms för att se om det finns prestanda att vinna vid val av Javabindings. 
 
 Första undersökningen genomfördes då målspåren uppdateras med 500ms 
intervall dvs. en frekvens på 2Hz. 
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�
Det andra försöket genomfördes då målspåren uppdateras med 100ms intervall, dvs. 
en frekvens på 10Hz. 
�

�

�

�

�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett tredje försök genomfördes och då uppdaterades målspåren  med 50ms 

intervall, dvs. en frekvens på 20Hz. 
�

�

�
 
Resultatet visar att JavaCL ger något lägre CPU last än JOCL. För att få en 

noggrannare bild av skillnader mellan de två implementationerna undersöks tiden det 
tar att exekvera en vektor med målspår. 
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6.4 Hur lång tid tar exekvering? 

�
 Tiden det tar för exekvering av de olika implementationerna har undersökts, 
dvs. hur lång tid det tar att beräkna ett visst antal målspår. Detta beräknas i klassen 
TrdiProxyModule.java från det att en vektor med punkter skickats som argument tills 
det att resultatet är uträknat.  
 Ett urval av beräkningar av ca 1100 målspår redovisas i tabell 2, Tid för 
beräkning av målspår.  
�
 
Implementation CPU JOCL JavaCL 
Tid 1 (ns) 7434305 23464103 7915767 
Tid 2 (ns) 7289804 19785931 9239672 
Tid 3 (ns) 9534923 19474577 8313858 
Tid 4 (ns) 7364134 26698227 7872631 

Tabell 2, Tid för beräkning av målspår.  
 
 
 
 

 Resultatet visar tydligt att CPU är snabbast på att beräkna målspår följt av 
JavaCL som är mycket nära tidsmässigt. Den absolut långsammaste implementationen 
är JOCL som exekverar en vektor på mer än dubbla tiden av JavaCL. 
 Den stora skillnaden i exekveringstid mellan JavaCL och JOCL undersöks 
vidare då det visade sig ge så stora skillnader. 
�

�

�

6.5 Vad tar tid vid exekvering? 
 
 JavaCL visade sig ha mycket bättre prestanda vid beräkning av målspår än 
JOCL. En undersökning genomfördes av vad det är i exekvering som tar tid av de 
båda implementationerna.  
 Exekvering av OpenCL består till största del av fyra delar. Skapande av 
minnesobjekt, exekvering av kernel, kopiering av minne från enhet till värddator samt 
frigöring av minne på enhet. Tidtagning runt dessa olika delar görs för att se vad det 
är som tar tid vid exekvering. Mängder av utskrifter har gjorts och tider varierar 
mellan de olika. Följande är urval som kan representera ett ungefärligt medeltal. 
�

�

�



6.5.1 JOCL 

�
 Tidtagning av JOCL visar följande resultat: 
 
 Antal punkter:    1095 
 Skapa minnesobjekt:    90325 ns 
 Exekvera kernel:   18519 ns 
 Kopiera minne:   14087356 ns 
 Frigöra minne:   174056 ns 
 Total tid:    14412343 ns 
 
 
 Resultatet visar att ca 98 % av tiden går åt till att kopiera minne från enhet till 
värddator. Detta är anmärkningsvärt och visas tydligare i bild 16, Exekverings tid 
JOCL. 
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Bild 16, Exekverings tid JOCL. 

�

6.5.1 JavaCL 

�
 Tidtagning av JavaCL visar följande resultat: 
 
 Antal punkter:    1096 
 Skapa minnesobjekt:    298605 ns 
 Exekvera kernel:   94604 ns 
 Kopiera minne:   3801487 ns 
 Frigöra minne:   26096 ns 
 Total tid:    9146696 ns 
 
 Resultatet visar att ca 84 % av tiden går åt till att kopiera minne från enhet till 
värddator. Här tar skapandet av minnesobjekten däremot längre tid. Resultatet visas 
tydligare i bild 17, Exekverings tid JavaCL. 
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Bild 17, Exekverings tid JavaCL. 
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 För att ge en tydligare bild av skillnader visas tiderna för de båda 
implementationerna i samma stapeldiagram, se bild 18, JOCL och JavaCL 
exekveringstider i procent.  
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Bild 18, JOCL och JavaCL exekveringstider i procent.  
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 Exekveringstiderna jämförs i nanosekunder mellan JOCL och JavaCL för att 
ge en tydlig bild av hur stor skillnad det faktiskt visade sig vara mellan dessa 
Javabindings. Se bild 19, Exekveringstider i nanosekunder 
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Bild 19, Exekveringstider i nanosekunder 
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 Resultatet visar tydligt att det är JavaCL som visar upp bäst prestanda. Tiden 
det tar att skapa minnesobjekt och exekvera kernel är JOCL snabbare på men när det 
kommer till det mest kritiska som är att kopiera minne till primärminne så är JavaCL 
mycket snabbare. 
�

�

�

7 Diskussion 

� �
 Intressanta resultat har framkommit i undersökningarna. Jämförelsen JNI och 
JNA har visat raka motsatsen mot antagandet att JNI skulle ge en bättre prestanda.  
 Vid användning av OpenCL är strukturen i data som ska beräknas mycket 
viktig. Det måste gå att använda sig av så kallad vektoriserad beräkning. 
�

�

7.1 Systemstart 

�
 Systemstarten går ungefär tio sekunder snabbare med OpenCL. Resultatet är 
bra och det beror med stor sannolikhet mycket på de punkter som samlas ihop i en 
vektor för att sedan beräknas parallellt på grafikkortet istället för att som i ordinarie 
kod beräknas parvis. Det är just detta som är styrkan hos grafikkortet och dess 
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otroliga prestanda när det kommer till SIMD. Om det går att skriva om kod och samla 
ihop data till en vektor så är det mycket lämpligt att använda OpenCL och utnyttja 
alla kärnor på grafikkortet. 
��

�

7.2 Prestanda  

 
 Då målspåren uppdateras och beräknas fram med OpenCL sänks CPU lasten 
några procent och högre uppdateringsfrekvens ger bättre resultat i jämförelse med om 
processorn utför beräkningarna. Resultaten skiljer sig mycket mellan JOCL och 
JavaCL vilket är mycket förvånande. Dels att det skiljer så mycket samt att en teori 
fanns om att JCOL som har än låg nivå samt bygger på JNI skulle ge en bättre 
prestanda än JavaCL. 
 Om man tittar på tider för de olika isolerade delmomenten som sker vid 
exekvering av JOCL och JavaCL så ser man att skapandet av minne samt exekvering 
är snabbare med JOCL men det är ändå kopieringen av minne som spelar störst roll. 
 Om lasten skulle öka på systemet och ca 10000 målspår skulle uppdateras 
istället för ca 1100 som vid undersökningen så kommer det procentuellt sett vara 
kopiering av minne som ökar mest i tidsåtgång. Detta betyder att JavaCL bör vara det 
självklara valet då denna implementation var överlägsen i prestanda vid kopiering av 
minne. 
 Vid användning av JavaCL måste man använda Javas modernare 
datastrukturer Java NIO Buffers. Det är helt enkelt uppbyggt kring detta till skillnad 
från JOCL där vanliga vektorer används. Det är skillnaden mellan dessa Java bindings 
och förmodligen anledningen till att JavaCL presterar bättre vid kopiering av minne. 
 En viktig poäng är dock att det går att implementera Java NIO buffers i JOCL 
i efterhand och detta har undersökts men gett ännu sämre resultat då man fortfarande 
behöver en vektor i bakgrunden som man bygger sin NIO buffer runt. 
 
�

7.3 Testdator 
 
 Det bör noteras att testdatorn som systemet kördes på inte är den samma som 
systemet ska köras på. Testdatorn har grafikkortet Quadro 600 installerat men det kan 
hända att PCIe bussen på testdatorn är av äldre version. Detta kan medföra en lägre 
kopieringshastighet mellan grafikkort och primärminne.  
�

�

7.4 OpenCL  

�
 OpenCL är mycket genomtänkt och stödjer exekvering på vanliga processorer 
till skillnad från nVidia CUDA och Microsoft DirectCompute. Det är en mycket stor 
fördel som kan komma till stor nytta i framtiden. Återigen är kopiering av minne den 
mest tidskritiska delen när man utnyttjar grafikkort för beräkningar. Inom en snar 
framtid kan det komma processorer med många fler kärnor än vad som är vanligt idag 



och om programutvecklaren vill flytta tillbaka beräkningar till processor från 
grafikkort så behöver man bara ändra en rad kod. Då slipper man tiden det tar att 
kopiera data över PCIe bussen och kan vinna mycket prestanda. 
�

�

7.5 Java bindings 

�
 En nackdel med Java bindings som har en högre programmeringsnivå är att 
mycket döljs och sker i bakgrunden. Ett exempel på detta är en metod som skapar ett 
OpenCL context med den enhet på platformen som har högst MFLOPS vilket är 
mycket missvisande då det inte är exekveringen som tar tid utan kopiering av data. 
 För att veta vad som ger bäst prestanda måste undersökningar göras då det helt 
beror på hur mycket data som ska beräknas samt hur tunga beräkningarna är. Ett 
exempel är vektor additionen där det i princip är omöjligt att utföra beräkningarna 
snabbare på grafikkortet oavsett storlek på vektorerna. Detta beror på att 
beräkningarna är enkla samt att processorn har avancerad minneshantering med tids- 
och rumslokalitet samt att data inte behöver kopieras över PCIe bussen. 
��
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8 Slutsatser 

� �
 Grafikkortet är utan tvekan snabbare än processorn när det kommer till 
exekvering av stora mängder data på vektoriserad form. Det ska dock finnas i åtanke 
att exekveringen är det momentet som tar kortast tid när grafikkortet används. Den 
största flaskhalsen är kopiering av data från grafikkortets minne till primärminne. 

OpenCL är ett mycket kraftfullt verktyg när det kommer till 
parallellprogrammering och det spås ha en ljus framtid på grund av den flexibilitet det 
erbjuder. Exekvering kan ske på alla stora plattformar. Det stöder exekvering på 
grafikkort från alla tillverkare samt processorer. Stöd finns till och med för exekvering 
på enheter från olika tillverkare som samexisterar på samma plattform, detta stöds 
dock tyvärr inte av dagens drivrutinsmodell. 
 Det viktigaste är att det finns en viss struktur i de data som ska beräknas, eller 
att det går att omstrukturera så det passar beräkning på grafikkort. Denna struktur är 
då som vektoriserad form. 
�

�

9 Rekommendationer 

�
 OpenCL är relativt nytt och det märks på informationen som finns tillgänglig 
på internet. CUDA som funnits längre har mycket mer omfattande information men 
mycket som gäller CUDA gäller även OpenCL. De stora tillverkarna av grafikkort har 
nu börjat ge ut bra information om hur man implementerar OpenCL på enheterna. På 



nVidias sida finns numera bra information. AMD har ett helt ”University kit” att ladda 
ner med flera Power Point presentationer som beskriver OpenCL på både AMD och 
nVidia tillverkade grafikkort. Intel har numera drivrutiner för OpenCL till deras 
processorer till Windows och en alfa version till Linux. 
 Det bör noteras att OpenCL är ett mycket omfattande API för 
parallellprogrammering och omfattar mycket mer än vad som beskrivs i denna 
rapport. 
 När det kommer till Java bindings så finns det en del att välja på. JavaCL 
visade bra resultat och måste rekommenderas över JOCL då det är lättare för en Java 
programmerare att känna igen sig samt att det visade sig ge en bättre prestanda än 
JOCL. Det finns dock en jogamp.JOCL som inte är det samma som JOCL.org. 
jogamp.JOCL har en högre nivå på programmeringen samt att Java NIO buffers 
används. 
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11 Bilagor 

 
 
Bilaga A Beräkningar 
 
 
Loxodrome 
 
 
/* ==============================================  
 * Copyright (C) 2008 Saab Systems AB, Sweden  
 * ==============================================  
 *  
 * UNIT NAME  
 *      Loxodrome.java  
 *  
 * CONTENTS  
 *      Creation information:  
 *  
 *          Programmer      :   Mathias Staf/MAST  
 *          Creation date   :   2008-02-13  
 *          Department      :   L/APIE  
 *          Project         :   VASS  
 *  
 *      Revision history:  
 *          1.0/MAST/2008-02-13/Created. Converted from Ada package  
 *                              Correct_Loxodrome in 
coco_ada_interface.  
 *          1.1/MERO/2008-04-11/Performance optimization i.e static 
methods  
 *                              not using GeodeticPosition objects.  
 *  
 * ==============================================  
 */  
 
package coco;  
 
 
import coco.opencl_libs.javacl.JavaCLKernelCorrectGreatCircle;  
import coco.opencl_libs.javacl.JavaCLKernelCorrectLoxodrome;  
import coco.opencl_libs.javacl.JavaCLKernelGreatCircle;  
import coco.opencl_libs.jocl.JOCLKernelCorrectGreatCircle;  
import coco.opencl_libs.jocl.JOCLKernelCorrectLoxodrome;  
import coco.opencl_libs.jocl.JOCLKernelGreatCircle;  
import coco.opencl_libs.old.CorrLox;  
 
/**  
 * This class calculates distances along a loxodrome on the surface 
of the  
 * reference ellipsoid. The code is a conversion from the Ada package  
 * Loxodrome in coco_ada_interface.  
 *  
 * @author Mathias Staf/MAST  
 * @version 1.0/2008-02-13  
 * @since JDK 1.6  
 * @see  



 */  
final class Loxodrome {  
 
 
    public static double [] positionOf (double azimuth,  
                                        double distance,  
                                        double latitude,  
                                        double longitude,  
                                        Ellipsoid ellipsoid) {  
         
      if (distance > 300000.0d) {  
         return CorrectLoxodrome.positionOf  
                 (azimuth, distance, latitude, longitude, ellipsoid);  
      }  
      /* Latitude of the from-position. */  
      final double cosLat = Math.cos(latitude);  
      /* Radius of curvature in the meridian. */  
      final double rM = ellipsoid.computeM(latitude);  
      /* Radius of curvature in the prime vertical. */  
      final double rN = ellipsoid.computeN(latitude);  
  
      final double sinAzi = Math.sin(azimuth);  
      final double cosAzi = Math.cos(azimuth);  
  
      /* Differentials of latitude and longitude (Great Circle 
approximations). */  
      final double dLat = distance * cosAzi / rM;  
      final double dLon = distance * sinAzi / (rN * cosLat);  
  
      /* Sine and cosine of "average" latitude. */  
      final double sinLat = Math.sin(latitude + dLat / 2.0d);  
  
      /* Great circle course correction. */  
      final double courseCorr = 0.5d * dLon * sinLat;  
  
      /* Correct loxodrome distance to get geodetic distance 
(distance along a Great Circle). */  
      final double gcDist = distance * (1.0d - courseCorr * 
courseCorr / 6.0d);  
  
      /* Subtract correction to find Great Circle course. */  
      final double gcAzim = azimuth - courseCorr;  
  
      /* Follow the Great Circle with loxodrome corrections on course 
and distance. */  
      return GreatCircle.positionOf(gcAzim, gcDist, latitude, 
longitude, ellipsoid);  
   } 
} 
 
 
 
GreatCircle 
 
/* ==============================================  
 * Copyright (C) 2008 Saab Systems AB, Sweden  
 * ==============================================  
 *  
 * UNIT NAME  
 *      GreatCircle.java  
 *  



 * CONTENTS  
 *      Creation information:  
 *  
 *          Programmer      :   Mathias Staf / MAST  
 *          Creation date   :   2008-02-11  
 *          Department      :   L/APIE  
 *          Project         :   VASS  
 *  
 *      Revision history:  
 *          1.0/MAST/2008-02-11/Created. Converted from Ada package  
 *                              Correct_Circle in COCO.  
 *  
 * ==============================================  
 */  
package coco;  
 
import coco.opencl_libs.old.CLKernelGreatCirclePosition;  
import coco.opencl_libs.old.CLKernelGreatCirclePositionOf;  
 
 
/**  
 * This class calculate distances along a great circle on the surface 
of the  
 * reference ellipsoid.  
 * The code is a conversion from the Ada package Great_Circle in 
COCO.  
 *  
 * @author Mathias Staf / MAST  
 * @version 1.0/2008-02-11  
 * @since JDK 1.6  
 * @see  
 */  
final class GreatCircle {  
 
    private static int counter = 0;  
 
    private static final double c9 = 1.0d / 2880.0d;  
    private static final double c3 = 1.0d / 24.0d;  
    private static final double c13 = 1.0d / 192.0d;  
 
    /**  
     * Returns the geographic position located at azimuth and 
distance from  
     * geographic position ggp1 along a Great Circle.  
     * @param azimuth  
     * @param distance  
     * @param latitude the geographic latitude from-position  
     * @param longitude the geographic longitude from-position  
     * @param ellipsoid the reference ellipsoid  
     * @return the geographic position located at azimuth and 
distance from ggp1  
     */  
 
    public static double[] positionOf(double azimuth, double 
distance, double latitude, double longitude, Ellipsoid ellipsoid) {  
 
 
        /* Geodetic latitude of reference position. */  
        final double cosLat = StrictMath.cos(latitude);  
        /* Radius of curvature in the prime vertical. */  
        final double rN = ellipsoid.computeN(latitude);  



        /* Radius of curvature in the meridian. */  
        final double rM = ellipsoid.computeM(latitude);  
 
        /* Sine and cosine of azimuth. */  
        final double sinAzi = StrictMath.sin(azimuth);  
        final double cosAzi = StrictMath.cos(azimuth);  
 
        /* Differentials of latitude and longitude. */  
        final double dLat = distance * cosAzi / rM;  
        final double dLon = distance * sinAzi / (rN * cosLat);  
  
        /* Latitude and longitude of the final position. */  
        double[] res = new double[2];  
        res[0] = latitude + dLat;  
        res[1] = longitude + dLon;  
 
        return res;  
    } 
 
    public static double[] polar(double latitude1, double longitude1,  
            double latitude2, double longitude2, Ellipsoid ellipsoid) 
{  
 
        System.out.println(GreatCircle.class.getName() + " polar");  
 
        double[] azimDist = new double[2];  
 
        if (longitude1 == longitude2) {  
            azimDist[0] = latitude1 <= latitude2 ? 0.0d : Math.PI;  
            azimDist[1] = latitude1 == latitude2 ? 0.0d :  
                distanceTo(latitude1, longitude1, latitude2, 
longitude2, ellipsoid);  
            return azimDist;  
        }  
 
 
        final double latm = (latitude1 + latitude2) / 2.0d;  
        final double sinLatm = StrictMath.sin(latm);  
        final double sinLatm2 = sinLatm * sinLatm;  
        final double cosLatm = StrictMath.cos(latm);  
        final double cosLatm2 = cosLatm * cosLatm;  
        final double cosLatm4 = cosLatm2 * cosLatm2;  
 
        // Delta lat and delta lon  
        final double dlat = latitude2 - latitude1;  
        final double dlat2 = dlat * dlat;  
        final double dlat4 = dlat2 * dlat2;  
        final double dlon = longitude2 - longitude1;  
        final double dlon2 = dlon * dlon;  
        final double dlon4 = dlon2 * dlon2;  
        final double dlat2dlon2 = dlat2 * dlon2;  
 
        final double n = ellipsoid.computeN(latm);  
        final double m = ellipsoid.computeM(latm);  
        final double njm2 = ellipsoid.getEp2() * cosLatm2;  
        final double tm = StrictMath.tan(latm);  
        final double tm2 = tm * tm;  
        final double tm4 = tm2 * tm2;  
        final double njm2tm2 = njm2 * tm2;  
        final double vm2 = 1.0d + njm2;  
        final double vm4 = vm2 * vm2;  



 
        // Coefficients C1-C15  
        final double c1 = 1.0d / m;  
        final double c2 = 1.0d / n;  
        final double c4 = (1.0d + njm2 - 9.0d * njm2tm2) / (24.0d * 
vm4);  
        final double c5 = (1.0d - 2.0d * njm2) / 24.0d;  
        final double c6 =  
                njm2 * (tm2 - 1.0d - njm2 - 4.0d * njm2tm2) / (8.0d * 
vm4);  
        final double c7 = vm2 / 12.0d;  
        final double c8 = (3.0d + 5.0d * njm2) / (24.0d * vm2);  
        final double c10 = (4.0d + 15.0d * tm2) * cosLatm2 / 1440.0d;  
        final double c11 = ((12.0d * tm2 + tm4) * cosLatm4) / 
2880.0d;  
        final double c12 =  
                (14.0d + 40.0d * tm2 + 15.0d * tm4) * cosLatm4 / 
2880.0d;  
        final double c14 = sinLatm2 / 48.0d;  
        final double c15 = ((7.0d - 6.0d * tm2) * cosLatm4) / 
1440.0d;  
 
        // alfa-m=am  
        // lower-case delta1 = ld1....  
        final double ld1 = (dlat * StrictMath.cos(dlon / 2.0d) / c1) 
*  
                (1 + c5 * cosLatm2 * dlon2 - c6 * dlat2 -  
                (c10 * dlat2 * dlon2 + c12 * dlon4));  
        final double ld2 = (dlon * cosLatm / c2) *  
                (1 - c3 * sinLatm2 * dlon2 + c4 * dlat2 +  
                (c9 * dlat4 - c10 * dlat2 * dlon2 -  
                c11 * dlon2 * dlon2));  
 
        final double da05 = StrictMath.abs((sinLatm * dlon) *  
                (1.0d + c7 * cosLatm2 * dlon2 + c8 * dlat2 +  
                (c13 * dlat4 - c14 * dlat2dlon2 - c15 * dlon4))) / 
2.0d;  
 
        double am = StrictMath.atan(ld2 / ld1);  
 
        if (am < 0.0d) {  
            am += StrictMath.PI;  
        }  
 
        if (longitude1 < longitude2) {  
            azimDist[0] = am - da05; // Angle to point p2 ?????  
        } else {  
            azimDist[0] = am + da05 + StrictMath.PI; // Angle from 
point p2  
        }  
 
        azimDist[1] = StrictMath.hypot(ld1, ld2);  
 
        // The distance to the position p2  
        return azimDist;  
    }  
 
    /**  
     * Returns the distance from Geographic Position p1 to the 
Geographic  



     * Positions p2. The calculations are made for distances on the 
reference  
     * ellipsoid.  
     * The used algorithm is the Gauss' Method of the Mean Argument 
for Medium  
     * Distances. This way of calculating distances is good up to 
distances of  
     * 600 km. For distances larger than 30 degrees longitude an 
iterative algoritm  
     * is used.  
     * @param ggp The Geographic Position p2  
     * @return The distance from the Geographic psoition p1 to the 
Geographic  
     *         position p2.  
     * @throws NullPointerException if the GeographicPosition 
argument is null.  
     */  
    public static double distanceTo(double latitude1, double 
longitude1,  
            double latitude2, double longitude2, Ellipsoid ellipsoid) 
{  
 
 
        if (latitude1 == latitude2 && longitude1 == longitude2) {  
            return 0.0d;  
        }  
       
        final double latm = (latitude1 + latitude2) / 2.0d;  
        final double sinLatm = StrictMath.sin(latm);  
        final double sinLatm2 = sinLatm * sinLatm;  
        final double cosLatm = StrictMath.cos(latm);  
        final double cosLatm2 = cosLatm * cosLatm;  
        final double cosLatm4 = cosLatm2 * cosLatm2;  
 
        // Delta lat and delta lon  
        final double dlon = longitude2 - longitude1;  
        final double dlat = latitude2 - latitude1;  
        final double dlat2 = dlat * dlat;  
        final double dlon2 = dlon * dlon;  
 
        final double n = ellipsoid.computeN(latm);  
        final double m = ellipsoid.computeM(latm);  
        final double njm2 = ellipsoid.getEp2() * cosLatm2;  
        final double tm = StrictMath.tan(latm);  
        final double tm2 = tm * tm;  
        final double tm4 = tm2 * tm2;  
        final double vm2 = 1.0d + njm2;  
        final double vm4 = vm2 * vm2;  
        final double njm2tm2 = njm2 * tm2;  
 
        // Coefficients C1-C15  
        final double c1 = 1.0d / m;  
        final double c2 = 1.0d / n;  
        final double c4 = (1.0d + njm2 - 9.0d * njm2tm2) / (24.0d * 
vm4);  
        final double c5 = (1.0d - 2.0d * njm2) / 24.0d;  
        final double c6 =  
                njm2 * (tm2 - 1.0d - njm2 - 4.0d * njm2tm2) / (8.0d * 
vm4);  
        final double c10 = (4.0d + 15.0d * tm2) * cosLatm2 / 1440.0d;  
        final double c11 = (12.0d * tm2 + tm4) * cosLatm4 / 2880.0d;  



        final double c12 =  
                (14.0d + 40.0d * tm2 + 15.0d * tm4) * cosLatm4 / 
2880.0d;  
 
        // alfa-m=am  
        // lower-case delta1 = ld1....  
        final double ld1 = (dlat * StrictMath.cos(dlon / 2.0d) / c1) 
*  
                (1 + c5 * cosLatm2 * dlon2 - c6 * dlat2 -  
                (c10 * dlat2 * dlon2 + c12 * dlon2 * dlon2));  
        final double ld2 = (dlon * cosLatm / c2) *  
                (1 - c3 * sinLatm2 * dlon2 + c4 * dlat2 +  
                (c9 * dlat2 * dlat2 - c10 * dlat2 * dlon2 -  
                c11 * dlon2 * dlon2));  
 
        // The distance to the position p2  
        return StrictMath.hypot(ld1, ld2);  
    }  
 
    /**  
     * Returns the angle from the Geographic position p1 to the 
Geographic  
     * position p2 with the Northpole of the reference ellipsoid as a 
reference.  
     * The used algorithm is the Gauss' Method of the Mean Argument 
for Medium  
     * Distances. This way of calculating distances is good up to 
distances of  
     * 600 km. For distances larger than 30 degrees longitude an 
iterative algoritm  
     * is used.  
     * @param ggp The Geographic Position p2  
     * @return The angle from the Geographic position p1 to the 
Geographic  
     *         position p2.  
     * @throws NullPointerException if any of the GeographicPosition 
arguments  
     *         is null.  
     */  
    public static double angleTo(double latitude1, double longitude1,  
            double latitude2, double longitude2, Ellipsoid ellipsoid) 
{  
  
 
        System.out.println(GreatCircle.class.getName() + " angleto");  
         
        if (longitude1 == longitude2) {  
            return latitude1 <= latitude2 ? 0.0d : Math.PI;  
        }  
        double angle = 0.0d;  
        final double latm = (latitude1 + latitude2) / 2.0d;  
        final double sinLatm = StrictMath.sin(latm);  
        final double sinLatm2 = sinLatm * sinLatm;  
        final double cosLatm = StrictMath.cos(latm);  
        final double cosLatm2 = cosLatm * cosLatm;  
        final double cosLatm4 = cosLatm2 * cosLatm2;  
 
        // delta lat and delta lng   
        final double dlat = latitude2 - latitude1;  
        final double dlat2 = dlat * dlat;  
        final double dlat4 = dlat2 * dlat2;  



         
        final double dlon = longitude2 - longitude1;  
        final double dlon2 = dlon * dlon;  
        final double dlon4 = dlon2 * dlon2;  
        final double dlat2dlon2 = dlat2 * dlon2;  
 
        final double n = ellipsoid.computeN(latm);  
        final double m = ellipsoid.computeM(latm);  
 
        final double njm2 = ellipsoid.getEp2() * cosLatm2;  
        final double tm = StrictMath.tan(latm);  
        final double tm2 = tm * tm;  
        final double tm4 = tm2 * tm2;  
        final double vm2 = 1.0d + njm2;  
        final double vm4 = vm2 * vm2;  
 
        final double c1 = 1.0d / m;  
        final double c2 = 1.0d / n;  
        final double c4 =  
                (1.0d + njm2 - 9.0d * njm2 * tm2) / (24.0d * vm4);  
        final double c5 = (1.0d - 2 * njm2) / 24.0d;  
        final double c6 =  
                njm2 * (tm2 - 1.0d - njm2 - 4.0d * njm2 * tm2) / 
(8.0d * vm4);  
        final double c7 = vm2 / 12.0d;  
        final double c8 = (3.0d + 5.0d * njm2) / (24.0d * vm2);  
        final double c10 = (4.0d + 15.0d * tm2) * cosLatm2 / 1440.0d;  
        final double c11 = ((12.0d * tm2 + tm4) * cosLatm4) / 
2880.0d;  
        final double c12 =  
                ((14.0d + 40.0d * tm2 + 15.0d * tm4) * cosLatm4) / 
2880.0d;  
        final double c14 = sinLatm2 / 48.0d;  
        final double c15 = ((7.0d - 6.0d * tm2) * cosLatm4) / 
1440.0d;  
 
        final double ld1 = (dlat * StrictMath.cos(dlon / 2) / c1) *  
                (1.0d + c5 * cosLatm2 * dlon2 - c6 * dlat2 -  
                (c10 * dlat2dlon2 + c12 * dlon4));  
        final double ld2 = (dlon * cosLatm / c2) *  
                (1.0d - c3 * sinLatm2 * dlon2 + c4 * dlat2 +  
                (c9 * dlat4 - c10 * dlat2dlon2 - c11 * dlon4));  
 
        final double da05 = StrictMath.abs((sinLatm * dlon) *  
                (1.0d + c7 * cosLatm2 * dlon2 + c8 * dlat2 +  
                (c13 * dlat4 - c14 * dlat2dlon2 - c15 * dlon4))) / 
2.0d;  
 
        double am = StrictMath.atan(ld2 / ld1);  
        if (am < 0.0d) {  
            am += StrictMath.PI;  
        }  
 
        if (longitude1 < longitude2) {  
            angle = am - da05; // Angle to point p2 ?????  
        } else {  
            angle = am + da05 + StrictMath.PI; // Angle from point p2  
        }  
 
        return angle;  
    }  



} 
 
 
CorrectGreatCircle 
 
/* ==============================================  
 * Copyright (C) 2002 SaabTech Systems AB, Sweden  
 * ==============================================  
 *  
 * UNIT NAME  
 *      CorrectGreatCircle.java  
 *  
 * CONTENTS  
 *      Creation information:  
 *  
 *          Programmer      :   Jan Stoltz/JXST  
 *          Creation date   :   March 15, 2004  
 *          Department      :  
 *          Project         :  
 *  
 *      Revision history:  
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 *  
 * ==============================================  
 */  
 
package coco;  
 
import coco.opencl_libs.old.CLKernelCorrectGreatCirclePositionOf;  
 
 
 
/**  
 * This class calculate distances along a great circle on the surface 
of the  
 * reference ellipsoid.  
 * The code is a conversion from the Ada package Correct_Great_Circle 
in COCO.  
 * The method names and variable names are the same as in Ada to 
simplify  
 * maintenance.  
 *  
 * @author Jan Stoltz/JXST  
 * @version 1.0/March 15, 2004  
 * @since JDK 1.4  
 * @see  
 */  
public final class CorrectGreatCircle {  
     
    private static final double ERROR_RATE = 0.000001d;  
    private static final double ZERO_TOL = 0.000000001d;  
     
    private static double reducedLatitude(double lat, double smallF) 
{  
        return StrictMath.atan2  
                ((1.0d - smallF) * StrictMath.sin(lat), 
StrictMath.cos(lat));  
    }  
     



    private static double getA(double u2) {  
        return (1.0d + u2 / 16384.0d * (4096.0d + u2 *  
                (u2 * (320.0d - 175.0d * u2) - 768.0d)));  
    }  
     
    private static double getB(double u2) {  
        return (u2 / 1024.0d * (256.0d + u2 * (u2 * (74.0d - 47.0d * 
u2) - 128.0d)));  
    }  
     
    private static double getC(double cosAlpha2, double smallF) {  
        return (smallF / 16.0d * cosAlpha2 * (4.0d + smallF * (4.0d - 
3.0d * cosAlpha2)));  
    }  
     
    private static double getDeltaZigma(double b, double sinZigma, 
double cosZigma, double cos2ZigmaM) {  
        final double cos2ZigmaM2 = cos2ZigmaM * cos2ZigmaM;  
        return (b * sinZigma *  
                (cos2ZigmaM +  
                b / 4.0d * (cosZigma * (2.0d * cos2ZigmaM2 - 1.0d) -  
                b / 6.0d * cos2ZigmaM *  
                (4.0d * sinZigma * sinZigma - 3.0d) *  
                (4.0d * cos2ZigmaM2 - 3.0d))));  
    } 
 
 
 
    public static double [] positionOf(double azimuth, double 
distance, double refLatitude, double refLongitude, Ellipsoid 
ellipsoid) {  
 
        System.out.println(CorrectGreatCircle.class.getName() + " 
positionOf");  
 
 
        final double smallB = ellipsoid.getB();  
        final double smallF = ellipsoid.getF();  
        final double ep2 = ellipsoid.getEp2();  
         
        final double phi1 = refLatitude;  
        final double lambda1 = refLongitude;  
         
        final double rlPhi1 = reducedLatitude(phi1, smallF);  
         
        final double sinU1 = StrictMath.sin(rlPhi1);  
        final double cosU1 = StrictMath.cos(rlPhi1);  
         
        final double sinAlpha1 = StrictMath.sin(azimuth);  
        final double cosAlpha1 = StrictMath.cos(azimuth);  
         
        final double twoZigma1 = 2.0d * StrictMath.atan2(sinU1,(cosU1 
* cosAlpha1));  
        final double sinAlpha = cosU1 * sinAlpha1;  
         
        final double d = (1.0d - sinAlpha * sinAlpha) * ep2;  
        final double a = getA(d);  
        final double b = getB(d);  
         
        // Initial approximation.  
        //  



        final double initialZigma = distance / (smallB * a);  
         
        // Iterate until the wanted precision is reached or too many 
laps.  
        //  
        double deltaZigma = 0.0d;  
        double newDeltaZigma = 0.0d;  
        double sinZigma = 0.0d, cosZigma = 0.0d;  
        double cosTwoZigmaM = 0.0d;  
        for (int i=0; i<50; i++) {  
             
            sinZigma = StrictMath.sin(initialZigma + deltaZigma);  
            cosZigma = StrictMath.cos(initialZigma + deltaZigma);  
             
            cosTwoZigmaM = StrictMath.cos(twoZigma1 + initialZigma + 
deltaZigma);  
             
            newDeltaZigma = getDeltaZigma(b, sinZigma, cosZigma, 
cosTwoZigmaM);  
             
            if ((initialZigma + newDeltaZigma) == 0.0d) {  
                break;  
            } else if ((StrictMath.abs(newDeltaZigma - deltaZigma) / 
(initialZigma + newDeltaZigma)) < ERROR_RATE) {  
                break;  
            }  
            deltaZigma = newDeltaZigma;  
        }  
         
        // Calculate latitude for the reached point.  
        //  
        final double e = sinU1 * sinZigma - cosU1 * cosZigma * 
cosAlpha1;  
        double res [] = new double [2];  
        res [0] = StrictMath.atan2  
                ((sinU1 * cosZigma + cosU1 * sinZigma * cosAlpha1),  
                ((1.0d - smallF) * StrictMath.hypot(sinAlpha, e)));  
         
         
        // Calculate c and lambda for the previously calculated 
alpha.  
        final double c = getC(cosU1 * sinAlpha1, smallF);  
        final double lambda = StrictMath.atan2  
                (sinZigma * sinAlpha1,  
                (cosU1 * cosZigma - sinU1 * sinZigma * cosAlpha1));  
         
        // Calculate longitude for the reached point.  
        //  
        res [1] = lambda1 + lambda -  
                (1.0d - c) * smallF * sinAlpha *  
                (initialZigma + newDeltaZigma +  
                c * sinZigma *  
                (cosTwoZigmaM +  
                c * cosZigma *  
                (2.0d * cosTwoZigmaM * cosTwoZigmaM - 1.0d)));  
         
        if (res [1] < -GeoMath.PI) {  
            res [1] += GeoMath.TWO_PI;  
        }  
         
        if (res [1] > GeoMath.PI) {  



            res [1] -= GeoMath.TWO_PI;  
        }  
         
        return res;  
    }  
 
 
     
     
    public static double [] polar  
           (double latitude1, double longitude1,  
            double latitude2, double longitude2,  
            Ellipsoid ellipsoid) {  
        final double smallB = ellipsoid.getB();  
        final double smallF = ellipsoid.getF();  
        final double ep2 = ellipsoid.getEp2();  
         
        final double phi1 = latitude1;  
        final double lambda1 = longitude1;  
         
        final double phi2 = latitude2;  
        final double lambda2 = longitude2;  
         
        final double l = StrictMath.IEEEremainder(lambda2 - lambda1, 
GeoMath.TWO_PI);  
         
        final double rlPhi1 = reducedLatitude(phi1, smallF);  
        final double rlPhi2 = reducedLatitude(phi2, smallF);  
        final double sinU1 = StrictMath.sin(rlPhi1);  
        final double cosU1 = StrictMath.cos(rlPhi1);  
         
        final double sinU2 = StrictMath.sin(rlPhi2);  
        final double cosU2 = StrictMath.cos(rlPhi2);  
         
        final double cosU1cosU2 = cosU1 * cosU2;  
        final double sinU1cosU2 = sinU1 * cosU2;  
        final double sinU1sinU2 = sinU1 * sinU2;  
         
        double lambda = l;  
        double newLambda;  
        double cosLambda = 0.0d, sinLambda = 0.0d;  
        double sinZigma = 0.0d, cosZigma = 0.0d;  
        double sinAlpha;  
        double cosAlpha2 = 0.0d;  
        double cos2ZigmaM = 0.0d;  
        for (int i = 0; i < 50; i++) {  
             
            sinLambda = StrictMath.sin(lambda);  
            cosLambda = StrictMath.cos(lambda);  
             
            // Calculate the angular distance on the sphere.  
            cosZigma = sinU1sinU2 + cosU1cosU2 * cosLambda;  
             
            // zigma is always a positive value between zero and Pi 
so  
            // sinZigma will always be positive, use trigonometric 
one.  
            sinZigma = StrictMath.sqrt(1.0d - cosZigma * cosZigma);  
             
            // Calculate azimuth of the geodesic at the equator.  
            if (StrictMath.abs(sinZigma) < ZERO_TOL) {  



                 
                // The angular distance on the sphere is 0 or pi, 
this means  
                // that the distance is either 0 or pi*R where R is 
the radie  
                // of the sphere, this means that alpha is undefined, 
the problem  
                // has got more than one solution.  
                // We decide a direction to travel i.e. north since 
the shortest  
                // path on the earth ellipsoid always is north or 
south  
                // when traveling from one point to a point 
diametrically  
                // oposit that point. This problem is the oposit from 
traveling  
                // on a cigarr.  
                //  
                sinAlpha = 0.0d;  
                cosAlpha2 = 1.0d;  
            } else {  
                sinAlpha = cosU1cosU2 * sinLambda / sinZigma;  
                cosAlpha2 = 1.0d - sinAlpha * sinAlpha;  
            }  
             
            // Calculate the angular distance from the equator to the 
middle  
            // of the line.  
            if (StrictMath.abs(cosAlpha2) < ZERO_TOL) {  
                 
                // If cos(alhha) = 0; alpha = (+/-)pi/2, this means 
that we are  
                // traveling along the equator wich will give us 
zigmaM = 0  
                // (zigmaM is the angular distance from the equator 
to the  
                // mid point of the line)  
                //  
                cos2ZigmaM = 1.0d;  
            } else {  
                cos2ZigmaM = cosZigma - 2.0d * sinU1sinU2 / 
cosAlpha2;  
            }  
             
            // Calculate c for the previously calculated azimuth and 
the  
            // given ellipsoid.  
            double c = getC(cosAlpha2, smallF);  
             
            // Calculate new value of lambda.  
            newLambda = l + (1.0d - c) * smallF * sinAlpha *  
                    (StrictMath.acos(cosZigma) +  
                    c * sinZigma *  
                    (cos2ZigmaM +  
                    c * cosZigma *  
                    (2.0d * cos2ZigmaM * cos2ZigmaM - 1.0d)));  
            if (lambda == 0.0d) {  
                break;  
            } else if (StrictMath.abs((newLambda - lambda) / lambda) 
< ERROR_RATE) {  
                break;  



            }  
            lambda = newLambda;  
        }  
         
        // Calculate a and b.  
        final double d = cosAlpha2 * ep2;  
        final double a = getA(d);  
        final double b = getB(d);  
         
        double [] azimDist = new double [2];  
        // Calculate the distance.  
        azimDist [1] = smallB * a *  
                (StrictMath.acos(cosZigma) -  
                getDeltaZigma(b,  sinZigma,  cosZigma,  cos2ZigmaM));  
        // Calculate the azimuth.  
        if (StrictMath.abs(sinZigma) < ZERO_TOL) {  
             
            // If the distance is 0 or 180 deg, the azimuth is 
undefined  
            // in this case we return 0.  
            azimDist [0] = 0.0d;  
        } else {  
            final double X = cosU2 * sinLambda;  
            final double Y = cosU1 * sinU2 - sinU1cosU2 * cosLambda;  
            azimDist [0] = StrictMath.atan2(X,Y);  
        }  
        return azimDist;  
    }  
} 
 
 
CorrectLoxodrome 
 
/* ==============================================  
 * Copyright (C) 2008 Saab Systems AB, Sweden  
 * ==============================================  
 *  
 * UNIT NAME  
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 *  
 * CONTENTS  
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 *  
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 *  
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 *                          the course is close to 270 degrees.  
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 *  
 * ==============================================  
 */  
 
package coco;  
  



/**  
 * This class calculates distances along a loxodrome on the surface 
of the  
 * reference ellipsoid. The code is a conversion from the Ada package  
 * Correct_Loxodrome in coco_ada_interface.  
 *  
 * @author Mathias Staf/MAST  
 * @version 1.0/2008-02-06  
 * @since JDK 1.6  
 * @see  
 */  
final class CorrectLoxodrome {  
 
   /**  
    * Returns Mercator x-coordinate for a given latitude.  
    */  
   private static double mercatorX(double lat, double e) {  
 
      double sinLat = Math.sin(lat);  
 
      return GeoMath.atanh(sinLat) - e * GeoMath.atanh(e * sinLat);  
 
   }  
 
   /**  
    * Returns meridian arc length in meters for a given latitude.  
    * @param lat latitude  
    * @param a semi-major axis  
    * @param e2 eccentricity squared  
    * @return Meridian arc length from the equator to the given 
latiude     
    */  
   private static double arcLength(double lat, double a, Ellipsoid 
ellipsoid) {  
 
      /* Powers of first eccentricity. */  
      final double e2 = ellipsoid.getE2();  
      final double e4 = ellipsoid.getE4();  
      final double e6 = ellipsoid.getE6();  
       
      final double a0 = (1.0 - e2 / 4.0 - 3.0 / 64.0 * e4 - 5.0 / 
256.0 * e6) * a;  
      final double a1 = (3.0 / 8.0 * e2 + 3.0 / 32.0 * e4 + 45.0 / 
1024.0 * e6) * a;  
      final double a2 = (15.0 / 256.0 * e4 + 45.0 / 1024.0 * e6) * a;  
      final double a3 = (35.0 / 3072.0 * e6) * a;  
 
      return a0 * lat - a1 * Math.sin(2.0 * lat) + a2 * Math.sin(4.0 
* lat) - a3 * Math.sin(6.0 * lat);  
 
   }  
 
   /**  
    * Returns radius of curvature across meridian.  
    * @param sinLat sine of the latitude  
    * @param a semi-major axis  
    * @param e2 eccentricity squared  
    * @return Radius of curvature     
    */  
   private static double nRadius(double sinLat, double a, double e2) 
{  



 
      return (a / Math.sqrt(1.0 - e2 * sinLat * sinLat));  
 
   }  
 
   /**  
    * Returns course in radians and distance in meters between two 
geographic positions.  
    * @param ggp1 the geograhic from-position  
    * @param ggp2 the geograhic to-position  
    * @param ellipsoid the reference ellipsoid  
    * @return distance if dist = true  
    *         azimuth if dist = false  
    */  
   private static double [] polar(double latitude1, double 
longitude1, double latitude2, double longitude2, Ellipsoid ellipsoid) 
{  
  
      /* Semi-major axis. */  
      final double a = ellipsoid.getA();  
      /* First eccentricity. */  
      final double e = ellipsoid.getE();  
      /* Tolerance limit for course deviation. */  
      final double cTol = 0.02;  
 
      /* Mercator x coordinates. */  
      double x1 = mercatorX(latitude1, e);  
      double x2 = mercatorX(latitude2, e);  
 
      double deltaX = x2 - x1;  
      double deltaY = longitude2 - longitude1;  
 
      double [] courseDist = new double [2];  
       
      /* Loxodrome course */  
      courseDist [0] = StrictMath.atan2 (deltaY, deltaX);  
      /* Course deviation from +-pi/2. */  
      double cDev = StrictMath.abs(Math.IEEEremainder(courseDist [0], 
StrictMath.PI)) - GeoMath.PI_HALF;  
       
      /* Distance along loxodrome. */  
      if (StrictMath.abs(cDev) > cTol) {  
         /* Course not close to +-pi/2 --> use exact formula for 
distance along  
          * oblique loxodrome. */  
 
         /* Meridian arc length. */  
         double arc = arcLength(latitude2, a, ellipsoid) -  
                      arcLength(latitude1, a, ellipsoid);  
 
         courseDist [1] = Math.abs(arc / 
StrictMath.cos(courseDist[0]));  
    
      } else {  
         /* Course close to +-pi/2. */  
 
         double sinLat1 = StrictMath.sin(latitude1);  
         double cosLat1 = StrictMath.cos(latitude1);  
         double sinCdev = StrictMath.sin(cDev);  
         double cosCdev = StrictMath.cos(cDev);  
 



         /* Distance along parallell circle (course = +-pi/2). */  
         courseDist [1] = nRadius(sinLat1, a, ellipsoid.getE2()) * 
cosLat1 * deltaY;  
 
         /* Correction factor q for the deviation from exactly +-
pi/2. */  
         double q = (1.0d + 0.5d * deltaY * sinLat1 * sinCdev / 
cosCdev) / cosCdev;  
 
         courseDist[1] = Math.abs(courseDist[1] * q);  
      }  
       
      return courseDist;  
   }  
 
   /**  
    * Returns the geographic position located at azimuth and distance 
from  
    * geographic position ggp1 along a loxodrome.  
    * @param azimuth  
    * @param distance  
    * @param ggp1 the geographic from-position  
    * @param ellipsoid the reference ellipsoid  
    * @return the geographic position located at azimuth and distance 
from ggp1  
    */  
   public static double [] positionOf(double azimuth, double 
distance,  
           double latitude, double longitude, Ellipsoid ellipsoid) {  
                
      /*Semi-major axis. */  
      final double a = ellipsoid.getA();  
       
      final double azim0 = azimuth;  
      final double dist0 = distance;  
  
      final double sinAzim0 = Math.sin(azim0);  
      final double cosAzim0 = Math.cos(azim0);  
      
      /* Deviation tolerance. */  
      final double cTol = 0.01;  
 
      /* Iteration loop stop tolerance in meters. */  
      final double dTol = 0.1;  
 
      /* Latitudes and longitudes of from-position. */  
 
      /* Temporary course and distance. */  
      double [] azimDist;  
      
      double sinAzim, cosAzim;  
       
      /* Course deviation from +-pi/2. */  
      double cDev;  
      
       /* Latitude and longitude of the final position. */  
      double [] latlon2 = new double [2];  
 
       /* Differential corrections of latitude and longitude. */  
      double dLat, dLon;  
 



      /* Corrections of distance and course. */  
      double dDi, dAz;  
       
       /* Corrections of latitudinal and longitudinal distances . */  
      double dX, dY;  
      cDev = Math.abs(Math.IEEEremainder(azim0, StrictMath.PI)) - 
GeoMath.PI_HALF;  
 
       
      /* Compute a first approximation to the  
       * point using spherical loxodrome formulae. */  
       
      if (Math.abs(cDev) > cTol) {  
         /* Course not close to +-pi/2.  */  
 
         /* Latitude change. */  
         dLat = dist0 * cosAzim0 / a;  
         latlon2 [0] = latitude + dLat;  
 
         /* Longitude change. */  
         dLon = sinAzim0 / cosAzim0 * (GeoMath.atanh(Math.sin(latlon2 
[0])) -  
                 GeoMath.atanh(Math.sin(latitude)));  
          
         latlon2 [1] = longitude + dLon;  
 
      } else {  
         /* Course close to +-pi/2. */  
          
         /* Latitude change. */  
         dLat = 0.0;  
         latlon2 [0] = latitude + dLat;  
 
         /* Longitude change. */  
         dLon = dist0 * sinAzim0 / (a * StrictMath.cos(latitude));  
         latlon2 [1] = longitude + dLon;  
 
      }  
 
      /* Corrections to (lat2, lon2) are computed by calling polar.  
       * Iterate until required tolerance dTol is achieved or number 
of  
       * iterations = 50. */  
      for (int k = 1; k <= 50; k++) {  
         azimDist = polar(latitude, longitude, latlon2 [0], latlon2 
[1], ellipsoid);  
         dDi = dist0 - azimDist [1];  
         dAz = Math.IEEEremainder(azim0 - azimDist[0], 
GeoMath.TWO_PI);  
 
         sinAzim = Math.sin(azimDist [0]);  
         cosAzim = Math.cos(azimDist [0]);  
 
         dX = dDi * cosAzim - azimDist [1] * dAz * sinAzim;  
         dY = dDi * sinAzim + azimDist [1] * dAz * cosAzim;  
 
         latlon2 [0] = latlon2 [0] + dX / a;  
         latlon2 [1] = latlon2 [1] + dY / (a * Math.cos(latlon2 
[0]));  
       
         /* Exit when Manhattan distance < dTol. */  



         if ((Math.abs(dX) + Math.abs(dY)) < dTol) {  
            break;  
         }  
 
      }  
 
      /* Normalize lat-lon values. */  
      latlon2 [1] = Math.IEEEremainder(latlon2 [1], GeoMath.TWO_PI);  
      latlon2 [0] = Math.IEEEremainder(latlon2 [0], GeoMath.PI);  
 
      return latlon2;  
   }  
} 
 
 
 
 
 
 
Bilaga B  
 
JavaBinding exempel 
 
JavaCLKernelCorrectLoxodrome.java 
 
package coco.opencl_libs.javacl;  
 
 
import com.nativelibs4java.opencl.CLBuildException;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLContext;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLDoubleBuffer;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLEvent;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLFloatBuffer;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLKernel;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLMem;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLPlatform.DeviceFeature;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLProgram;  
import com.nativelibs4java.opencl.CLQueue;  
import com.nativelibs4java.opencl.JavaCL;  
import java.nio.DoubleBuffer;  
import java.nio.FloatBuffer;  
 
/**  
 *  
 * @author root  
 */  
public class JavaCLKernelCorrectLoxodrome {  
 
 
    private static String sourceCode = "#pragma OPENCL EXTENSION 
cl_khr_fp64: enable \n"  
 
           + "double mecuratorX(double lat, double e) {"  



           + ""  
           + "    return atanh(sin(lat)) - e * atanh(e * sin(lat));"  
           + "}"  
           + ""  
           + ""  
           + "double arcLength(double lat, double a, double e2, 
double e4, double e6) {"  
           + ""  
           + "    return (((1 - e2 / 4 - 3 / 64 * e4 - 5 / 256 * e6) 
* a) * lat) - \n"  
           + "           (((3 / 8 * e2 + 3 / 32 * e4 + 45 / 1024 * 
e6) * a) * sin(2 * lat)) + \n"  
           + "           (((15 / 256 * e4 + 45 / 1024 * e6) * a) * 
sin(4 * lat)) - \n"  
           + "           (((35 / 3072 * e6) * a) * sin(6 * lat));"  
           + "}"  
           + ""  
           + ""  
           + "double nRadius(double sinLat, double a, double e2) {"  
           + ""  
           + "    return (a / sqrt(1 - e2 * sinLat * sinLat));"  
           + "}"  
           + ""  
           + ""  
           + ""  
           + ""  
           + "__kernel void clParam(__global const double *constants, 
__global const float *azimuth, __global const float *distance, "  
           + "                      __global const double *latitude,  
__global const double *longitude, __global double *ret) {"  
           + ""  
                  // global thread id  
           + "    int tid = get_global_id(0);"  
           + ""  
                  // constants  
           + "    double e2 = constants[0];"  
           + "    double e4 = constants[1];"  
           + "    double e6 = constants[2];"  
           + "    double a = constants[3];"  
           + "    double strictMath_PI = constants[4];"  
           + "    double geoMath_PI_HALF = constants[5];"  
           + "    double e = constants[6];"  
           + "    double geoMath_TWO_PI = constants[7];"  
           + "    double geoMath_PI = constants[8];"  
           + ""  
           + "    double azim0 = azimuth[tid / 2];"  
           + "    double dist0 = distance[tid / 2];"  
           + ""  
           + "    double sinAzim0 = sin(azim0);"  
           + "    double cosAzim0 = cos(azim0);"  
           + ""  
            // azimDist[0]  
           + "    double azimDist0;"  
            // azimDist[1]  
           + "    double azimDist1;"  
           + ""  
           + "    double sinAzim;"  
           + "    double cosAzim;"  
           // latlon2[0]  
           + "    double latlon20;"  
            // latlon2[1]  



           + "    double latlon21;"  
           + ""  
           + "    double dLat;"  
           + "    double dLon;"  
           + "    double dDi;"  
           + "    double dAz;"  
           + "    double dX;"  
           + "    double dY;"  
           + ""  
           + "    double cDev = fabs(remainder(azim0, strictMath_PI)) 
- geoMath_PI_HALF;"  
           + ""  
           + "    if(fabs(cDev) > 0.01) {"  
           + ""  
           + "        dLat = dist0 * cosAzim0 / a;"  
           + "        latlon20 = latitude[tid / 2] + dLat;"  
           + ""  
           + "        dLon = sinAzim0 / cosAzim0 * 
(atanh(sin(latlon20)) - atanh(sin(latitude[tid / 2])));"  
           + "        latlon21 = longitude[tid / 2] + dLon;"  
           + ""  
           + "    } else {"  
           + ""  
           + "        dLat = 0;"  
           + "        latlon20 = latitude[tid / 2] + dLat;"  
           + ""  
           + "        dLon = dist0 * sinAzim0 / (a * cos(latitude[tid 
/ 2]));"  
           + "        latlon21 = longitude[tid / 2] + dLon;"  
           + "    }"  
           + ""  
           + ""  
           + "    for(int i = 1; i <= 50; i++) {"  
           + ""  
           + "        double x1 = mecuratorX(latitude[tid / 2], e);"  
           + "        double x2 = mecuratorX(latlon20, e);"  
           + ""  
           + "        double deltaX = x2 - x1;"  
           + "        double deltaY = latlon21 - longitude[tid / 2];"  
 
           // courseDist[0]  
           + "        double courseDist0;"  
            // courseDist[1]  
           + "        double courseDist1;"  
           + ""  
           + "        courseDist0 = atan2(deltaY, deltaX);"  
           + ""  
           + "        double cDevPolar = fabs(remainder(courseDist0, 
strictMath_PI)) - geoMath_PI_HALF;"  
           + ""  
           + "        if(fabs(cDevPolar) > 0.02) {"  
           + ""  
           // arcLength(double lat, double a, double e2, double e4, 
double e6)"  
           + "            double arc = arcLength(latlon20, 
constants[3], constants[0], constants[1], constants[2]) - 
arcLength(latitude[tid / 2], constants[3], constants[0], 
constants[1], constants[2]);"  
           + ""  
           + "            courseDist1 = fabs(arc / 
cos(courseDist0));"  



           + ""  
           + "        } else {"  
           // nRadius(double sinLat, double a, double e2)"  
           + "            courseDist1 = nRadius(sin(latitude[tid / 
2]), a, e2) * cos(latitude[tid / 2]) * deltaY;"  
           + ""  
           + "            double q = (1 + 0.5 * deltaY * 
sin(latitude[tid / 2]) * sin(cDevPolar) / cos(cDevPolar)) / 
cos(cDevPolar);"  
           + ""  
           + "            courseDist1 = fabs(courseDist1 * q);"  
           + "        }"  
           + ""  
           + "        azimDist0 = courseDist0;"  
           + "        azimDist1 = courseDist1;"  
           + ""  
           + "        dDi = dist0 - azimDist1;"  
           + "        dAz = remainder(azim0 - azimDist0, 
geoMath_TWO_PI);"  
           + ""  
           + "        dX = dDi * cos(azimDist0) - azimDist1 * dAz * 
sin(azimDist0);"  
           + "        dY = dDi * sin(azimDist0) + azimDist1 * dAz * 
cos(azimDist0);"  
           + ""  
           + "        latlon20 = latlon20 + dX / a;"  
           + "        latlon21 = latlon21 + dY / (a * 
cos(latlon20));"  
           + ""  
           + "        if((fabs(dX) + fabs(dY)) < 0.1) {"  
           + "            break;"  
           + "        }"  
           + "    }"  
           + ""  
           + "    if(tid % 2 == 0) {"  
           + "        ret[tid] = remainder(latlon20, 
geoMath_TWO_PI);"  
           + "    } else {"  
           + "        ret[tid] = remainder(latlon21, geoMath_PI);"  
           + "    }"  
           + "}";  
 
 
 
    private static CLQueue queue;  
    private static CLContext context;  
    private static CLProgram program;  
    private static CLKernel kernel;  
    private static JavaCLKernelCorrectLoxodrome instance = null;  
 
 
 
    private JavaCLKernelCorrectLoxodrome() {  
        initCLKernel();  
    }  
 
 
    public synchronized static JavaCLKernelCorrectLoxodrome 
getInstance() {  
        if(instance == null) {  



            System.out.println("JavaCLKernelCorrectLoxodrome 
created");  
            instance = new JavaCLKernelCorrectLoxodrome();  
        }  
        return instance;  
    }  
 
 
    private void initCLKernel() {  
     // Create a context with the best double numbers support 
possible :  
     // (try using DeviceFeature.GPU, DeviceFeature.CPU...)  
        CLContext contextCreate = 
JavaCL.createBestContext(DeviceFeature.DoubleSupport);  
 
        // Create a command queue, if possible able to execute 
multiple jobs in parallel  
        // (out-of-order queues will still respect the CLEvent 
chaining)  
        queue = 
contextCreate.createDefaultOutOfOrderQueueIfPossible();  
        context = queue.getContext();  
        program = context.createProgram(sourceCode);  
        try {  
            kernel = program.createKernel("clParam");  
        } catch (CLBuildException ex) {  
            System.out.println("Exception initialize CLKernel: " + 
ex);  
        }  
    }  
 
 
    public synchronized double[] positionOf(double[] constants, 
float[] azimuth, float[] distance, double[] latitude, double[] 
longitude) {  
 
 
        int length = latitude.length * 2;  
 
 
        // Create an input CLBuffer that will be a copy of the NIO 
buffer :  
        CLDoubleBuffer consBuf = 
context.createDoubleBuffer(CLMem.Usage.Input, 
DoubleBuffer.wrap(constants), true);  
        CLFloatBuffer azimBuf = 
context.createFloatBuffer(CLMem.Usage.Input, 
FloatBuffer.wrap(azimuth), true);  
        CLFloatBuffer distBuf = 
context.createFloatBuffer(CLMem.Usage.Input, 
FloatBuffer.wrap(distance), true);  
        CLDoubleBuffer latBuf = 
context.createDoubleBuffer(CLMem.Usage.Input, 
DoubleBuffer.wrap(latitude), true);  
        CLDoubleBuffer lonBuf = 
context.createDoubleBuffer(CLMem.Usage.Input, 
DoubleBuffer.wrap(longitude), true);  
 
        // Create an output CLBuffer :  
        CLDoubleBuffer outBuf = 
context.createDoubleBuffer(CLMem.Usage.Output, length);  



 
 
 
        // Set the args of the kernel :  
        kernel.setArgs(consBuf, azimBuf, distBuf, latBuf, lonBuf, 
outBuf);  
 
 
        // Ask for `length` parallel executions of the kernel in 1 
dimension :  
        CLEvent dftEvt = kernel.enqueueNDRange(queue, new int[]{ 
length });  
 
 
        DoubleBuffer retur = outBuf.read(queue, dftEvt);  
        retur.rewind();  
 
        double[] retArray = new double[retur.capacity()];  
         
        for(int i = 0; i < retArray.length; i++) {  
            retArray[i] = retur.get(i);  
        }  
 
 
        consBuf.release();  
        azimBuf.release();  
        distBuf.release();  
        latBuf.release();  
        lonBuf.release();  
        outBuf.release();  
 
        return retArray;  
    }  
} 
 
 
 
 
JOCLKernelCorrectLoxodrome.java 
 
package coco.opencl_libs.jocl;  
 
 
import org.jocl.*;  
import static org.jocl.CL.*;  
 
/**  
 *  
 * @author root  
 */  
public class JOCLKernelCorrectLoxodrome {  
 
 
    private static String sourceCode = "#pragma OPENCL EXTENSION 
cl_khr_fp64: enable \n"  
 
           + "double mecuratorX(double lat, double e) {"  
           + ""  
           + "    return atanh(sin(lat)) - e * atanh(e * sin(lat));"  



           + "}"  
           + ""  
           + ""  
           + "double arcLength(double lat, double a, double e2, 
double e4, double e6) {"  
           + ""  
           + "    return (((1 - e2 / 4 - 3 / 64 * e4 - 5 / 256 * e6) 
* a) * lat) - \n"  
           + "           (((3 / 8 * e2 + 3 / 32 * e4 + 45 / 1024 * 
e6) * a) * sin(2 * lat)) + \n"  
           + "           (((15 / 256 * e4 + 45 / 1024 * e6) * a) * 
sin(4 * lat)) - \n"  
           + "           (((35 / 3072 * e6) * a) * sin(6 * lat));"  
           + "}"  
           + ""  
           + ""  
           + "double nRadius(double sinLat, double a, double e2) {"  
           + ""  
           + "    return (a / sqrt(1 - e2 * sinLat * sinLat));"  
           + "}"  
           + ""  
           + ""  
           + ""  
           + ""  
           + "__kernel void clParam(__global const double *constants, 
__global const float *azimuth, __global const float *distance, "  
           + "                      __global const double *latitude,  
__global const double *longitude, __global double *ret) {"  
           + ""  
                  // global thread id  
           + "    int tid = get_global_id(0);"  
           + ""  
                  // constants  
           + "    double e2 = constants[0];"  
           + "    double e4 = constants[1];"  
           + "    double e6 = constants[2];"  
           + "    double a = constants[3];"  
           + "    double strictMath_PI = constants[4];"  
           + "    double geoMath_PI_HALF = constants[5];"  
           + "    double e = constants[6];"  
           + "    double geoMath_TWO_PI = constants[7];"  
           + "    double geoMath_PI = constants[8];"  
           + ""  
           + "    double azim0 = azimuth[tid / 2];"  
           + "    double dist0 = distance[tid / 2];"  
           + ""  
           + "    double sinAzim0 = sin(azim0);"  
           + "    double cosAzim0 = cos(azim0);"  
           + ""  
            // azimDist[0]  
           + "    double azimDist0;"  
            // azimDist[1]  
           + "    double azimDist1;"  
           + ""  
           + "    double sinAzim;"  
           + "    double cosAzim;"  
           // latlon2[0]  
           + "    double latlon20;"  
            // latlon2[1]  
           + "    double latlon21;"  
           + ""  



           + "    double dLat;"  
           + "    double dLon;"  
           + "    double dDi;"  
           + "    double dAz;"  
           + "    double dX;"  
           + "    double dY;"  
           + ""  
           + "    double cDev = fabs(remainder(azim0, strictMath_PI)) 
- geoMath_PI_HALF;"  
           + ""  
           + "    if(fabs(cDev) > 0.01) {"  
           + ""  
           + "        dLat = dist0 * cosAzim0 / a;"  
           + "        latlon20 = latitude[tid / 2] + dLat;"  
           + ""  
           + "        dLon = sinAzim0 / cosAzim0 * 
(atanh(sin(latlon20)) - atanh(sin(latitude[tid / 2])));"  
           + "        latlon21 = longitude[tid / 2] + dLon;"  
           + ""  
           + "    } else {"  
           + ""  
           + "        dLat = 0;"  
           + "        latlon20 = latitude[tid / 2] + dLat;"  
           + ""  
           + "        dLon = dist0 * sinAzim0 / (a * cos(latitude[tid 
/ 2]));"  
           + "        latlon21 = longitude[tid / 2] + dLon;"  
           + "    }"  
           + ""  
           + ""  
           + "    for(int i = 1; i <= 50; i++) {"  
           + ""  
           + "        double x1 = mecuratorX(latitude[tid / 2], e);"  
           + "        double x2 = mecuratorX(latlon20, e);"  
           + ""  
           + "        double deltaX = x2 - x1;"  
           + "        double deltaY = latlon21 - longitude[tid / 2];"  
 
           // courseDist[0]  
           + "        double courseDist0;"  
            // courseDist[1]  
           + "        double courseDist1;"  
           + ""  
           + "        courseDist0 = atan2(deltaY, deltaX);"  
           + ""  
           + "        double cDevPolar = fabs(remainder(courseDist0, 
strictMath_PI)) - geoMath_PI_HALF;"  
           + ""  
           + "        if(fabs(cDevPolar) > 0.02) {"  
           + ""  
           // arcLength(double lat, double a, double e2, double e4, 
double e6)"  
           + "            double arc = arcLength(latlon20, 
constants[3], constants[0], constants[1], constants[2]) - 
arcLength(latitude[tid / 2], constants[3], constants[0], 
constants[1], constants[2]);"  
           + ""  
           + "            courseDist1 = fabs(arc / 
cos(courseDist0));"  
           + ""  
           + "        } else {"  



           // nRadius(double sinLat, double a, double e2)"  
           + "            courseDist1 = nRadius(sin(latitude[tid / 
2]), a, e2) * cos(latitude[tid / 2]) * deltaY;"  
           + ""  
           + "            double q = (1 + 0.5 * deltaY * 
sin(latitude[tid / 2]) * sin(cDevPolar) / cos(cDevPolar)) / 
cos(cDevPolar);"  
           + ""  
           + "            courseDist1 = fabs(courseDist1 * q);"  
           + "        }"  
           + ""  
           + "        azimDist0 = courseDist0;"  
           + "        azimDist1 = courseDist1;"  
           + ""  
           + "        dDi = dist0 - azimDist1;"  
           + "        dAz = remainder(azim0 - azimDist0, 
geoMath_TWO_PI);"  
           + ""  
           + "        dX = dDi * cos(azimDist0) - azimDist1 * dAz * 
sin(azimDist0);"  
           + "        dY = dDi * sin(azimDist0) + azimDist1 * dAz * 
cos(azimDist0);"  
           + ""  
           + "        latlon20 = latlon20 + dX / a;"  
           + "        latlon21 = latlon21 + dY / (a * 
cos(latlon20));"  
           + ""  
           + "        if((fabs(dX) + fabs(dY)) < 0.1) {"  
           + "            break;"  
           + "        }"  
           + "    }"  
           + ""  
           + "    if(tid % 2 == 0) {"  
           + "        ret[tid] = remainder(latlon20, 
geoMath_TWO_PI);"  
           + "    } else {"  
           + "        ret[tid] = remainder(latlon21, geoMath_PI);"  
           + "    }"  
           + "}";  
 
 
 
    private static cl_context context;  
    private static cl_kernel kernel;  
    private static cl_command_queue commandQueue;  
    private static JOCLKernelCorrectLoxodrome instance = null;  
    private static cl_program program;  
 
 
    private JOCLKernelCorrectLoxodrome() {  
        initCLKernel();  
    }  
  
    public synchronized static JOCLKernelCorrectLoxodrome 
getInstance() {  
        if(instance == null) {  
            instance = new JOCLKernelCorrectLoxodrome();  
        }  
        return instance;  
    }  
 



 
 
    public synchronized double[] positionOf(double[] constants, 
float[] azimuth, float[] distance, double[] latitude, double[] 
longitude) {  
 
         
        final int length = azimuth.length * 2;  
        double[] ret = new double[length];  
 
        Pointer positions = Pointer.to(ret);  
        Pointer pConstants = Pointer.to(constants);  
        Pointer pAzimuth = Pointer.to(azimuth);  
        Pointer pDistance = Pointer.to(distance);  
        Pointer pLatitude = Pointer.to(latitude);  
        Pointer pLongitude = Pointer.to(longitude);  
 
 
        // memory allocation  
        cl_mem memObjects[] = new cl_mem[6];  
        memObjects[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, Sizeof.cl_double * constants.length, 
pConstants, null);  
        memObjects[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, Sizeof.cl_float * azimuth.length, pAzimuth, 
null);  
        memObjects[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, Sizeof.cl_float * distance.length, pDistance, 
null);  
        memObjects[3] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, Sizeof.cl_double * latitude.length, pLatitude, 
null);  
        memObjects[4] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | 
CL_MEM_COPY_HOST_PTR, Sizeof.cl_double * longitude.length, 
pLongitude, null);  
        memObjects[5] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, 
Sizeof.cl_double * length, null, null);  
 
        // set kernel arguments  
        clSetKernelArg(kernel, 0, Sizeof.cl_mem, 
Pointer.to(memObjects[0]));  
        clSetKernelArg(kernel, 1, Sizeof.cl_mem, 
Pointer.to(memObjects[1]));  
        clSetKernelArg(kernel, 2, Sizeof.cl_mem, 
Pointer.to(memObjects[2]));  
        clSetKernelArg(kernel, 3, Sizeof.cl_mem, 
Pointer.to(memObjects[3]));  
        clSetKernelArg(kernel, 4, Sizeof.cl_mem, 
Pointer.to(memObjects[4]));  
        clSetKernelArg(kernel, 5, Sizeof.cl_mem, 
Pointer.to(memObjects[5]));  
 
 
        // set the work-item dimensions  
        long global_work_size[] = new long[]{length};  
        long local_work_size[] = new long[]{1};  
 
        // execute the kernel  
        clEnqueueNDRangeKernel(commandQueue, kernel, 1, null, 
global_work_size, local_work_size, 0, null, null);  
 



        // read output data  
        clEnqueueReadBuffer(commandQueue, memObjects[5], CL_TRUE, 0, 
Sizeof.cl_double * length, positions, 0, null, null);  
 
 
        // release objects  
        clReleaseMemObject(memObjects[0]);  
        clReleaseMemObject(memObjects[1]);  
        clReleaseMemObject(memObjects[2]);  
        clReleaseMemObject(memObjects[3]);  
        clReleaseMemObject(memObjects[4]);  
        clReleaseMemObject(memObjects[5]);  
        return ret;  
    }  
      
 
 
 
 
    private void initCLKernel() {  
 
        // enable exceptions  
        CL.setExceptionsEnabled(CL_TRUE);  
 
        // get platform ids and initialize context properties  
        cl_platform_id platforms[] = new cl_platform_id[1];  
        clGetPlatformIDs(platforms.length, platforms, null);  
        cl_context_properties contextProperties = new 
cl_context_properties();  
        contextProperties.addProperty(CL_CONTEXT_PLATFORM, 
platforms[0]);  
 
 
        // try to create opencl context on GPU device  
        context = clCreateContextFromType(contextProperties, 
CL_DEVICE_TYPE_GPU, null, null, null);  
        if(context != null) {  
 
            System.out.println(this.getClass().getName() + " GPU 
context...");  
        // no GPU context  
        } else {  
 
            // try to create opencl context on CPU device  
            context = clCreateContextFromType(contextProperties, 
CL_DEVICE_TYPE_CPU, null, null, null);  
            if(context != null) {  
                System.out.println(this.getClass().getName() + " CPU 
context...");  
 
            // no context  
            } else {  
                System.out.println(this.getClass().getName() + " no 
CPU or GPU context...");  
                return;  
            }  
        }  
 
 
 
        // get list of devices associated with context  



        long numBytes[] = new long[1];  
        clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, 0, null, 
numBytes);  
 
 
        // get cl id of first device  
        int numDevices = (int) numBytes[0] / Sizeof.cl_device_id;  
        cl_device_id devices[] = new cl_device_id[numDevices];  
        clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, numBytes[0], 
Pointer.to(devices), null);  
 
        // create command queue  
        commandQueue = clCreateCommandQueue(context, devices[0], 
CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE, null);  
 
        // create program from sourcecode  
        program = clCreateProgramWithSource(context, 1, new String[]{ 
sourceCode }, null, null);  
 
        // build program  
        clBuildProgram(program, 0, null, null, null, null);  
 
 
        // create kernel  
        kernel = clCreateKernel(program, "clParam", null);  
    }  
 
    public static void cleanUp() {  
        clReleaseContext(context);  
        clReleaseKernel(kernel);  
        clReleaseProgram(program);  
        clReleaseCommandQueue(commandQueue);  
    }  
} 
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